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٤ المحور الثاني

  رمحن الرحيمبسم اهللا ال
إنّ من الطبيعي يف اللغة أن تتباعد هلجاا املتحيزة يف بيئات خمتلفة هلا 

والعربية بعمرها . من االنعزال ما يفضي إىل  شيء من االستعمال اخلاص
الطويل ذات هلجات متعددة ختتلف عنها  بعض االختالف؛ ولكنها على 

ة املشتركة، تلك اللغة درجات متباينة يف قرا وبعدها من العربية الفصيح
اليت كانت انتخابا من خصائص اللهجات العربية القدمية، وظهر هذا جليا 
واضحا يف أهم ثالثة نصوص فصيحة، القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، 
والشعر اجلاهلي، فال تكاد تستبد ا هلجة واحدة بل ترى لغة موحدة 

كان اجلمع بني مظهرين متناقضني يفهمها كل عريب يف األغلب األعم، ورمبا 
كالفك واإلدغام، حيث ميثل الفك لغة احلجاز وميثل اإلدغام لغة متيم، ومثال 

جاء التضعيف مفكوكًا لسكون آخره باجلزم ألنه فعل ) نشاق(ذلك الفعل
ى ودالْه لَه نيبا تِد معولَ ِمن بساِقِق الرشن يمالشرط يف قوله تعاىل  ﴿و ِبعتي

-١١٥[غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه جهنم وساءت مِصريا﴾
، وجاء مدغما يف قوله تعاىل  ﴿ذَِلك ِبأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن ]النساء

مجعوا على أ: "، قال أبوحيان]شراحل-٤[يشاق اللَّه فَِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب﴾
يف يشاقق اتباع خلط املصحف وهي لغة احلجاز واإلدغام لغة متيم كما االفك 

  . )١("جاء يف اآلية األخرى ومن يشاق اهللا
                                 

الشيخ عادل : حيان، تفسري البحر احمليط، حتقيقأبو حيان حممد بن يوسف بن  )١(
القاهرة، / كتب العلمية، دار ال١ط(  حممد معوضعلىاملوجود والشيخ  أمحد عبد

 . ٤٦٦: ٤، )م١٩٩٣



٥   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

وأما اللهجات العربية احلديثة املختلفات يف قرن وبعدهن من العربية 
حتية للبيئة اللغوية كانت يف بعدها متعددة؛ منها أن البنية الت فعوامل قرا أو

األصل غري عربية وإمنا جاءا العربية مع الفتوح اإلسالمية، ومنها أا تضم 
قوميات أخرى اصطحبت لغاا عرب الزمن، ومنها ما خضع لفترة استعمارية 

م سالحا حمظورا، وقد تكون هذه يعلأثرت يف لغة الناشئة يف زمن كان الت
، وأما هلجات اجلزيرة العربية )١(و بعضها ما أثر تأثريهالعوامل جمتمعة كلها أ

فهي أقرب اللهجات العربية إىل العربية الفصيحة؛ وإن كان قد ناهلا من 
التغري واالبتعاد عن الفصيحة ما أمره ظاهر كل الظهور، ولعل فترة االحنطاط 

وايل اليت عانت منها املنطقة لقرون عديدة أثناء سيطرة الدولة العثمانية وت
فترات من القحط والعوز وقلة الثروات عوامل يف ترك أمر اللغة للتغريات 

ولعل أبرز مظاهر ذلك البعد تركها . احمللية اليت ابتعدت ا عن أصلها
لظاهرة التصرف اإلعرايب واالستغناء عنه بالتزام ترتيب معني يف اجلملة، 

كور، ومنها البدء ومنها التزام صيغة النصب يف املثىن ومجع السالمة للذ

                                 
مارسيه مجلة من املؤثرات الغريبة على العربية يف هلجات املغرب منها .   عدد ف)١(

الطبقة التحتية الرببرية، ومنها تأثري لغات األعراق امللونة يف املناطق اجلنوبية احملاذية 
 طريق األندلس وتأثري وتأثري اللغات الرومانية كتأثري الالتينية عن. للزنوج

وتأثري التركية يف اجلزائر وتونس خاصة، وتأثري الفرنسية . األسبانية واإليطالية
دراسات يف تأريخ اللغة "اللهجات الغربية : انظر. املستمر التأثري إىل اليوم

، )م٢٠٠١دار الفيصل، الرياض، (، ترمجة محزة بن قبالن املزيين"العربية
 .١٣١-١٣٠ص
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ولكن هذه اللهجات على الرغم من بعدها . بالساكن يف بعض اللهجات
الذي وصفت لك شيئًا منه هلا من وشائج القرىب ومن الصلة جبذورها ومن 

فاملعجم املستعمل تكاد ترجعه . االتصال املمثل ملظاهرها ما قد يثري الدهشة
  لو رجعت بكثريهوأن. )١(مثبتاسوى الدخيل إىل املعجمات العربية فتراه فيها 

من ألفاظ املعاجم لوجدا يف هلجات اجلزيرة مستعملة هنا أو هناك، فإنك 
يف هلجات جند وشرق اجلزيرة فأنت تسمعه يف ) وهب(إن مل تسمع الفعل 

ال يستعمل يف جند أو اجلنوب أو الشمال ) سار(هلجة اجلنوب، والفعل
تسمعه يف جند ولكن ) الرحيل(، وولكنك تسمعه يف لغة الناس يف عمان

تسمعه يف ) خيرج( خاص هو انتقال الزوجة إىل بيت زوجها، والفعل عىنمب
وأما بقية املظاهر من أصوات . واألمثلة كثرية. جند يف سياق خاص

وليس لنا يف هذه السطور . وتصريف وتركيب فاالتفاق أكثر من االختالف
إىل بعض السمات اللهجية أن نفصل القول يف ذلك، وحسبنا أن نشري 

املتصلة إىل يومنا هذا يف استعمال الناس، املتصفة بأصالتها؛  إذ هي موصوفة 
ولرصدها اليوم أمهية بالغة فهو يعطيها شهادة حياة . معروفة يف اللغة القدمية

: ومن أجل ذلك سنقتصر يف حديثنا على. واستمرار منذ القدم إىل اليوم

                                 
 عاجلت ما يف اللهجات من ألفاظ فصيحة منها على سبيل املثال ال  مثة كتب)١(

دار السويداء، الرياض، ( الرمحن السويداء فصيح العامي يف مشال جند لعبد: احلصر
 وأوسع عمل هو معجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة أو ما ).م١٩٨٧

ة امللك عبدالعزيز مكتب(فعلته القرون بالعربية يف مهدها حملمد بن ناصر العبودي 
 ).م٢٠٠٩الرياض، /العامة
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يف هلجة الوشم، ) ـَي(و) ـَو(ركب الصويت  املاإلمالة يف هلجة سدير،
حذف ياء املتكلم يف هلجة القصيم، قلب اجليم ياء يف هلجة حوطة متيم، قلب 

قلب املركب الصويت ، الثاء فاء يف هلجة القطيف، أم التعريف يف هلجة امة
. ألفًا يف هلجة البادية، لغة أكلوين الرباغيث يف هلجات اجلزيرة) ـَي(و) ـَو(

ا انتخبنا هذه الظواهر بأعياا ألمرين أحدمها أا من بيئات لغوية خمتلفة وإمن
واآلخر أا قد تعد عند غري ذوي االختصاص من قبيل تغري اللهجة عن 

  .   أصوهلا، وألجل ذلك جنتهد يف بيان أصالة الظاهرة واتصاهلا

  : والصرفيةالظواهر الصوتية :أوال
    :مطل كسرة تاء المخاطبة

ثر ما تسمع من هلجات اجلزيرة مطل تاء املخاطبة، يقولون يف أك
  :وقد ورد ذلك يف قول الشاعر، )ذهبيت(ذهبِت 

   فَغير عجيٍب إنْ رأيتيِه أنْ تري
  

  تلَهب ضرٍب يف شواِك مبِني  
ل بياٍء قبل اهلاء فهي لغة، يقا) رأَيِتيِه(إنْ روي : "قال أبو العالء املعري  

  :إا لعدي الرباب، يقولون ضربتيِه، وأكرمتيِه، وبعضهم ينشد
ــ) رميِتيــــِه(   صدِتفَأقْــ

  

    ــه يمــأِْت الر ــا أَخطَ م١("و(  
  

  . )رأيتيه رميِته(ن علىفترى مطل الكسرة يف الف

                                 
عبث الوليد يف الكالم على شعر أيب عبادة الوليد بن عبيد  العالء املعري، أبو) ١(

 .٥٠٧-٥٠٦ص ،)م١٩٧٨( الدولةعلىحتقيق ناديا  البحتري،
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ويرى . )١(بابشباع يف مثل هذا لغة عدي الرإن اإل: قال املعري
   . )٢()ِتهقَتلْ(أصل ) يِهِتقَتلْ(أن : برجشتراسر

  )٣(اإلتباع في لهجات نجد

بكسر الدال، وليس ) احلمِد هللا(أكثر ما تسمع من العامة يف جند قوهلم 
هذا من ابتداع العامية بل هو استعمال قدمي قرئ به القرآن، ونسبت هذه 

وذلك السعي املبكر الذي . القراءة إىل أهل البدو، وبين متيم، وبعض غطفان
ىل يومنا هذا هو سعي للخفّة، وهو ما أدركه بذكاء الفراء وعرب عنه اتصل إ

هذه كلمة : فإنه قال) احلمِد(وأما من خفض الدال من : "تعبريا موفقًا، قال
م أن عليهكثرت على ألسن العرب حىت صارت كاالسم الواحد؛ فثقُل 

ا جيتمع يف اسم واحد من كالمهم ضمةٌ بعدها كسرة، أو كَسرةٌ بعده
ضمة، ووجدوا الكسرتني قد جتتمعان يف االسم الواحد مثل ِإِبل؛ فكسروا 

وما ذكره الفراء يعين أنّ الضمة . )٤("الدال ليكون على املثال من أمسائهم
فصارت كسرة مثلها جتنبا ) هللا(اليت هي عالمة الرفع ماثلت كسرة الالم يف 

                                 
  .٧٠٧، واجلندي، اللهجات العربية يف التراث،ص ٢٢٥املعري، عبث الوليد  ) ١(
رمضان عبد التـواب    :  أخرجه ، التطور النحوي للغة العربية،    تراسرشبرج.  ج ) ٢(

  .٧٨ ص)م١٩٩٤القاهرة، / ، مكتبة اخلاجني٢ط(
اخلميس ) صحيفة اجلزيرة(نشر نص ما ورد يف هذا املدخل يف الة الثقافية   )٣(

 .٢٨٤ع ،ه١٤٣٠وىل مجادى األ ،٢٦
 علىأمحد جنايت وحممد  :زكرياء حيىي بن زياد الفراء، معاين القرآن، حتقيق أبو  )٤(

 .٣ص .)م١٩٥٥ القاهرة، /دار الكتب املصرية ،١ط( النجار
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 تتابع فيها احلركتان للثقل الذي يهبه تتابع ضمة وكسرة، واتباعا ملثل
أال ترى أم : "وهذا التغيري هو ما عرف باإلتباع، قال ابن الشجري. املثالن

-١[قد أتبعوا حركة اإلعراب حركة البناء يف قراءة من قرأ ﴿احلَمِد ِللَِّه﴾
بكسر الدال، وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب يف قراءة ] الفاحتة

﴾ بضم الالم، وكذا أتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب من قرأ ﴿احلَمد لُلَِّه
وكان ميكن . )١("يا زيد بن عمٍرو، يف قول من فتح الدال من زيد: يف حنو

االكتفاء مبا ذكره الفراء من التفسري الصويت الصحيح؛ غري أنَّ النحويني 
ذهبوا غري مذهب يف النظر إىل هذه الكسرة، فذهب األخفش إىل أا حركة 

احلمِد : وقال بعض العرب: "بىن املنادى املفرد على الضم، قالـناء كما يب
ِللِه، فكسره؛ وذلك أنه جعله مبرتلة األمساء اليت ليست مبتمكنة، تحرك 

فشبهوا احلمد وهو اسم ...أواخرها حركة واحدة ال تزول عنها، حيثُ
. )٢("يا زيد: الوامتمكن يف هذه اللغة ذه األمساء اليت ليست مبتمكنة؛ كما ق

؛ )٣(وأما مجهرة النحويني املتأخرين فيذهبون إىل تقدير اإلعراب على الدال
                                 

 بن حممد بن محزة احلسين بن الشجري، األمـايل          على  أبوالسعادات هبة اهللا بن       )١(
القـاهرة،  / مكتبـة اخلـاجني    ،١ط(حممود حممد الطنـاحي     : حتقيق الشجرية،

 .٣٦٨: ٢.) م١٩٩٢
 هدى حممود قراعة : حتقيقمعاين القرآن، األخفش،ة أبواحلسن سعيد بن مسعد  )٢(

 .١٠-٩ )م١٩٩٠القاهرة، / ،مكتبة اخلاجني١ط(
بن ، شرح ا)ابن الناظم( أبو عبداهللا بدر الدين حممد بن مجال الدين بن مالك  )٣(

، دار الكتب ١ط(حممد باسل عيون السود :  ابن مالك، حتقيقألفيةى لالناظم ع
 .٢٩٤ص،)م٢٠٠٠بريوت، / العلمية
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غري جمتلبة بعامل فليست حبركة ) الكسرة(ألم يرون هذه احلركة 
ويكون اإلعراب إذ ذاك، على التقديرين، مقدرا : "، قال أبو حيان)١(إعراب

: اخلامسة: "وقال السيوطي. )٢("منع من ظهوره شغل الكلمة حبركة اإلتباع
والصحيح أنه معرب . بكسر الدال، قيل إنه واسطة) احلمِد ِلله(املتبع، حنو 

  . )٣(" أنه قابل لإلعراب، وقيل إنه مبين، وبه جزم ابن الصائغعينتقديرا، مب
الذي أراه أدىن إىل الصواب أن الكسرة ليست للبناء وال هي واسطة، 

لظاهرة؛ ولكنها غُيرت من الضم إىل الكسر بل هي عالمة اإلعراب ا
وهذا التغري الصويت . )٤(للمماثلة أو للتجانس حسب تعبري السمني احلليب

وإنه من ). ِبِه(بالضم ولكن تكسر يف ) لَه(جنده يف حركة الضمري تقول 
  .التكلف الذي ال حاجة إليه تقدير حركة إعراب بسبب تغري صوا ليس إال

                                 
 اجلنية على متممة  شرح الفواكه،الفاكهي على عبداهللا بن أمحد بن علىأبو  )١(

/ دار الكتب العلمية للنشر(حممود حممد حممود حسن نصار  :األجرومية، حتقيق
 .٧، ص)م٢٠٠٨بريوت، 

 .١٣١: ١حيان، البحر احمليط،    أبو)٢(
 يف شرح مجع اهلوامعالسيوطي، مهع جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  )٣(

 )م١٩٩٨ ،بريوت/ ، دار الكتب العلمية١ط(أمحد مشس الدين: حتقيق اجلوامع،
٧٠-٦٩: ١. 

 ، يف علوم الكتاب املكنون، الدر املصون)السمني احلليب(أمحد بن يوسف :   انظر)٤(
 .٤١: ١ )دمشق/دار القلم(أمحد حممد اخلراط : حتقيق
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  )١(ة سديراإلمالة في لهج
وهو أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة فتميل "عرف الفارسي اإلمالة فقال

وقد الحظ اللغويون أن اإلمالة . )٢("وذلك ِعماد، وعاِبد. األلف حنو الياء فتقارا
وأن إمالة األلف هي حماولة جلعلها تقترب نطقيا من . مقترنة بوجود كسرة أو ياء

وذلك . فاأللف متال إذا كان بعدها حرف مكسور" قال سيبويه. الياء أو الكسرة
وإمنا أمالوها . عاِبد، وعاِلم، ومساجد، ومفاتيح، وعذافر، وهابيل: قولك

 الصاد من )٣(للكسرة اليت بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا يف اإلدغام
صاد صدر، فجعلوها بني الزاي والصاد، فقرا من الزاي وال: الزاي حني قالوا

التماس اخلفة؛ ألن الصاد قريبة من الدال، فقرا من أشبه احلروف من موضعها 
دغام أن يرتفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب فكما يريد يف اإل. بالدال

والذي نفهمه من نص سيبويه أن األلف . )٤("احلرف إىل احلرف على قدر ذلك
 كما vowel harmonyركي يتأثر بالكسرة فيكون بينهما شيء من التماثل احل

                                 
م ٢٠٠٥)نيسان(، إبريل ٥العدد/ األوىلالسنة) حوار العرب(نشر يف جملة)  ١(

 .٦٠-٥٥ص
حسن شاذيل : حتقيق الفارسي، التكملة، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار علىأبو  )٢(

 .٥٢٧، .)م١٩٨١الرياض، / ، جامعة الرياض١ط( فرهود
 املماثلة الصوتية الناقصة كما يف املثال عىن يستعمل سيبويه مصطلح اإلدغام مب)٣(

 . املماثلة التامة، كما جاء يف آخر النصعىنيستعمله مباملضروب هنا، و
اهليئة ( السالم حممد هارون   عبد: سيبويه، الكتاب، حتقيق  أبو بشر عمرو بن قنرب       )٤(

 .١١٧: ٤.) م١٩٧٥ القاهرة، /املصرية العامة للكتاب



١٢ المحور الثاني

 وذلك للخفة وهو ما يعرب عنه assimilationأنه حيدث بني الصوامت متاثل 
  . احملدثون بتوفري اجلهد

وميكن أن ندرك الوصف الصويت لإلمالة اعتمادا على النظام املعياري 
 وهو اإلمكانات cardinal vowel systemللحركات، أي ما يسمى 

كن أن ينطقها جهاز النطق اإلنساين، وحيدد صفة النطقية للحركات اليت مي
احلركة وضع اللسان من احلنك األعلى ارتفاعا أو اخنفاضا، واجلزء من 
اللسان الذي يرتفع أو ينخفض؛ فقد يكون األمامي أو اخللفي، مث حال 

ووفاقًا لذلك قد تكون . الشفتني من حيث االنفتاح أو االستدارة أو احليدة
تفاع أو تكون واسعة إن اخنفض كل ر ارتفع اللسان كل االاحلركة ضيقة إن

االخنفاض، وتكون خلفية إن ارتفعت مؤخرة اللسان أو أمامية إن ارتفعت 
  :وميكن أن يبني الشكل اآليت تلك احلركات. مقدمة اللسان

 الكسرة  u     i حركة اإلمشام
   о    e  الضمة املمالة
الضمة 
  الفصيحة

  ε الفتحة املمالة 

الفتحة 
 املفخمة

α  a الفتحة املرققة 

   



١٣   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

  :وميكن أن جنمل القول يف اجلدول التايل
 حركات أمامية حركات خلفية

 اهليئة اليت تظهر فيها الشفتان   اهليئة اليت تظهر فيها الشفتان  

سان
 الل

بعد
 

نك
 احل

عن
 

 حيدة انفتاح تضام حيدة انفتاح تضام
  الكسرة    مشامحركة إ ضيقة

      الضمة املمالة نصف ضيقة
الضمة  نصف واسعة

 الفصيحة
 فتحة ممالة    

 فتحة مرققة    فتحة مفخمة  واسعة
وميكن أن حتدث اإلمالة إذا وقعت األلف بعد حرف يلي الكسرة 

، أو )عيال( ، أو بعد ياء متصلة)عاِبد(أو أن يقع قبل حرف مكسور ) ِعماد(
، )شايع(، أو قبل ياء )بيتها(، أو حرفني أحدمها هاء )شيبان( مفصولة حبرف

قال . الظاهرة قدمية أصيلةوهذه . )١()فىت(أو تكون مبدلة عن ياء متطرفة
ومما مييلون ألفه كل شيء كان من بنات الياء والواو مما مها فيه ": سيبويه

ا عن ابن وبلغن...فأما العامة فال مييلون. وهي لغة لبعض أهل احلجاز... عني
وقرأها .  مبكان كذا وكذا)٢(ارصِ: أيب إسحاق أنه مسع كثير عزة يقول

                                 
الشمسان، دروس يف أبو أوس إبراهيم : مثة احتماالت أخرى إلمالة األلف، انظر )١(

 .١٧٨: ٢.) م١٩٩٧ الرياض، /مكتبة الرشد ،١ط(  الصرفعلم
 . أي باإلمالة)٢(



١٤ المحور الثاني

 ويفهم من قول سيبويه أن عامة أهل احلجاز ومنهم. )٢(")١(افخِ: بعضهم
قريش ال مييلون، وأما إمالة كُثير فألنه خزاعي، وخزاعة قبيلة حجازية وهم 

واإلمالة ختتص  (ابن األنباريأما قول "و. )٣(من املقصود ببعض أهل احلجاز
فإنه ال يريد بأهل احلجاز ) بلغة أهل احلجاز ومن جاورهم من بين متيم

... قريشا، بل يريد بعض بطون قيس اليت تقيم يف إقليم احلجاز أو قريبا منه
ويؤيد هذا أن هوازن من قيس، وقيس إحدى القبائل اليت تنسب إليها 

اإلمالة ظاهرة عند بعض العرب جند أن قراء وعلى حنو ما كانت . )٤("اإلمالة
القرآن اختلفوا يف القراءة ا فالذين تلقوا عن قريش ليس يف قراءم إمالة 

جعفر وابن حميصن، ولكنا جندها يف قراءة نافع ورواية  وهم ابن كثري وأبو
ورش عنه وأما صاحب إمالة األفعال اجلُوف فحمزة الزيات الكويف الذي 

  . )٥(ته إىل ابن مسعود اهلذيلتنتهي قراء
وإن تكن هذه الظاهرة أصيلة كما تبني سابقًا فإا تسمع اليوم يف 

، )كيال١٨٠ً( منطقة سدير اليت تقع إىل الشمال الغريب من مدينة الرياض
.  يف شتاء)اشتِ( يف جاء و)اجِ( يف ماء، و)امِ(ونسمع من ذلك قوهلم 

                                 
-١٤هود، -١٠٣البقرة، -١٨٢ : أي باإلمالة يف مخس اآليات من القرآن)١(

 .النازعات-٤٠الرمحن، -٤٦إبراهيم، 
 .١٢١-١٢٠: ٤ سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٩٤  ص،)م١٩٩٢، النادي األديب، الرياض، ١ط(  خمتار الغوث، لغة قريش)٣(
 .٩٥  ص خمتار الغوث، لغة قريش،)٤(
 .٩٦ ص ، خمتار الغوث، لغة قريش)٥(



١٥   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

تصلة إىل يومنا هذا يف هذه املنطقة من فاإلمالة إذن ظاهرة عربية أصيلة م
  .اجلزيرة العربية

  )١(في لهجة الوشم) ـَي(و) ـَو(المركب الصوتي 
يف هلجات اجلزيرة العربية وبعض اللهجات العربية ) ـَو(تغري املصوت 

كما تظهر يف نطق الكلمة اإلجنليزية ] o[إىل الضمة املمالة حنو األلف 
(go)إىل األلف ) ـَي(ة، وتغري الصوت ، وهي حركة خلفية نصف ضيق

أما اللهجة . care كما تظهر يف الكلمة اإلجنليزية (ε)املمالة حنو الياء 
كما يف ) يوم(فيقولون ) واو املد(القاهرية فتحول األول إىل ضمة طويلة 

). ِعيد(كما يف ) ِبيت(فيقولون ) ياء املد(، وجعل الثاين كسرة طويلة )ثُوم(
، وقد )كيل ٢٠٠(ات جند هلجة الوشم، غرب الرياض ويستثىن من هلج

أبقت على املصوتني دون تغيري، فينطقوما كما تسمعان يف اللغة الفصيحة، 
من عاشر الْقَوم (، ومن األمثال املسموعة يف الوشم )حوش، وبيت(فيقولون 

مهِمن ارص موي نِسيمٍس ثَ( و)٢()خيت طِْنهيف ب نامومن اللهجات ، )٣()غ
  ).  حور، وطَير(العربية اليت أبقت على املصوتني ما نسمعه يف لبنان من مثل 

                                 
م ٢٠٠٥ )نيسان(، إبريل ٥العدد/ السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة)  ١(

 .٦٠-٥٥ص
الكرمي اجلهيمان، األمثال الشعبية يف قلب جزيرة العرب، دار أشبال العرب،   عبد)٢(

 .١٩٤: ٨، ه١٤٠٢الرياض،
 .٢٠٧: ٨ اجلهيمان، األمثال الشعبية، )٣(



١٦ المحور الثاني

   )١(ألفًا في لهجة البادية) ـَي(و) ـَو(قلب المركب الصوتي 
إن من الظواهر اللغوية اليت ال خيطئها املراقب للهجات البادية يف 

وقة بفتحة، أو الياء املسبوقة بفتحة؛ إىل اجلزيرة العربية ظاهرة تغيري الواو املسب
. باض) بيض(عالكم، ويف ) : كميعل(وتغيري الياء أكثر، فيقال يف . ألف

وهذه ظاهرة عربية قدمية أشار إليها أبو زيد األنصاري يف نوادره، 
  :وأنشدين أبو الغول لبعض أهل اليمن:"قال

ــا  ــٍب تراه ــوص راك   أي قل
  

  عالهـا ن فـشل    علـيه طاروا    
  واشدد مبـتين حقَـٍب حقواهـا      

  
  ناجيـــة وناجيـــا أباهـــا  

ا ولغة بين احلارث بن كعب قلب الياء عليه أراد وعالهاالقلوص مؤنثة   
 ثوبان واشتريت الدرمهانأخذت : الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفًا، يقولون

زعم و" :وجاء يف جماز القرآن. )٢(" وهذه األبيات على لغتهمعالكموالسالم 

                                 
م ٢٠٠٥)نيسان(، إبريل ٥العدد/ السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة)  ١(

 .٦٠-٥٥ص
، دار الكتاب ٢ط( أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري، النوادر يف اللغة، )٢(

ذه والنحويون خمتلفون يف النظر إىل ه. ٥٨ ص ،.)م١٩٦٧بريوت، / اللبناين
الظاهرة بني معمم وخمصص فاألنصاري يعمم قلب الياء املسبوقة بفتح فيورد 
أمثلة من املثىن وغريه، ومنهم من خيصص هذا بغري املثىن وأما املثىن وما انتهى 
بألف فيذهب إىل أن األلف التزمت وعومل كاالسم املقصور؛ إذ جعل املثىن 

دار  ،١ط( طي، شرح شواهد املغينالسيو: انظر. باللف يف مجيع حاالته اإلعرابية
 .١٢٨: ١، )م١٩٦٦بريوت، / احلياة



١٧   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

أبو اخلطاب أنه مسع قوما من بين كنانة وغريهم يرفعون االثنني يف موضع 
  .)١("اجلر والنصب

) إن هذان لساحران(ل رفع املثىن يف قوله تعاىل يعلوذكر الفراء يف ت
 :وجهني أحدمها أا جاءت على لغة احلارث بن كعب، قال] طه-٦٣[
نشدين رجل من أو. أللففعهما ونصبهما وخفضهما باجيعلون االثنني يف ر"

  :يريد بين احلارث. األسد
فأطرق إطراق الـشجاع ولـو      

  أير
  مساغًا ِلناباه الـشجاع لـصمما       

: وما رأيت أفصح من هذا األسدي، وحكى هذا الرجل عنهم: قال  
  .)٢("هذا يدا أخي بعينه

، ومن أذناهضربته بني : يقولون] بنو كنانة[وهؤالء " :وقال الزجاج
، وكذلك روى أهل الكوفة أا لغة لبين احلارث بن خلفانايشري مين 

، )٤(وجاء يف شرح املفصل أا لغة لبين احلارث وبطون من ربيعة. )٣("كعب
وقد عزاها الرواة خلثعم، ومهدان، وزبيد، وكنانة، وبين العنرب، وبين اهلجيم، 

                                 
، دار ٢ط(ني ـگفؤاد سز : أبو عبيدة معمر بن املثىن، جماز القرآن، حتقيق)١(

 .٢١: ٢) م١٩٥٤مصر، /الفكر
 .١٨٤: ٢ الفراء، معاين القرآن، )٢(
)٣( أبو إسحاق إبراهيم بن السرياجلليل  عبد :حتقيق اج، معاين القرآن وإعرابه، الزج

 .٣٦٢: ٣ )م١٩٨٨ بريوت، /عامل الكتب ،١ط(عبده شليب 
 القاهرة،/ دار الطباعة املنريية(  بن يعيش، شرح املفصلعلىموفق الدين يعيش بن  )٤(

 .١٢٨: ٣.) ت.د



١٨ المحور الثاني

  . )١(وبطون من ربيعة وبكر بن وائل، وبين عذرة
 يف جنوب اجلزيرة العربية يف حضرموت إذ وهذه الظاهرة مستمرة

 يف عني، وكذا فُعل يف بعض األلفاظ من هلجة وعان يف أيضا، آضا: يقولون
  .)٢( يف حرف العنيوعان يف أين، وان: اليهود يف وسط اليمن، مثل

  ويف كلمات)٣(وهي أيضا متصلة مستمرة يف بادية اجلزيرة العربية
وتسمع هذه الظاهرة يف ). موجود(أي ) ماجود: (نادرة عند احلاضرة مثل

 ومارخري،  : يفخار: أشعار البادية ويف خطاا اليومي، إذ نسمعهم يقولون
:  يفوعالهمشيخ،  : يفوشاخطري،  : يفوطارعري، :  يفوعار. مري: يف

 يف القينة، والقانة يف بيضاء، وباضابيض،  : يفوباضغري، :  يفوغارم، عليه
  :ن إنشادهميسين، وم:  يفويسىن

ــا  ــا مرحبـ ــشعالهيـ   ِبـ
  

ــن     ــت م ــم درمه ــه ك   الل
ويالحظ حدوثه على مستوى الياء القصرية . شعيلة، ولَيلة: يريد  

  ِفالبيت يف البيت : ، واألصل)ف البيت(وذلك يف قوهلم ) الكسرة(

                                 
 حممد بن أيب بكر املرابط الدالئي، نتائج التحصيل يف شرح كتـاب التـسهيل،              )١(

 .٣٧٠: ١.)ت.بنغازي، د( يب الصادق الغرفيمصط :حتقيق
:  ترمجة، يف غرب اجلزيرة العربيةني، اللهجات العربية الغربية القدميةابرتشيم  )٢(

 )م٢٠٠٢بريوت، / ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر١ط( عبدالكرمي جماهد
١٢٥-١٢٣. 

، "وهذه اللغة بالنسبة لعلى ولدى شائعة اليوم يف بادية جند:" قال حممد املفدى)٣(
 .٣،حاشية ٢٠٣: ١ق الفرائد، يعلالدماميين، ت: انظر



١٩   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

ومن الطرائف ما يروى أن بدويا أم مجاعته وهو ال حيفظ من القرآن . فَالبيت
ترعى الصخبر، واهللا . ، ِحِليبها اَبيضباضاعنزي : "ا فألّف هلم قائالشيئً

وقد ظهر هذا النطق يف بعض أمساء البادية فرمست وفاقًا لنطقها كما ". اَخبر
  : ومنها)١(رمست أيضا وفاقًا لنطقها الفصيح

 )ا(االسم بـ )ـَو(االسم بـ  )ا(االسم بـ )ـَي(االسم بـ
 عاجان عوجان  حداجان انحدجي
 عاضة عوضة  زانه زينه

 ناضاء نوضاء  مطامري مطَيمري
 ناضا نوضا  تراحيب ترحييب

    الناره النرية

  )٢(حذف ياء المتكلم في لهجة القصيم
يالحظ املتأمل يف هلجة منطقة القصيم، الواقعة بعد منطقة سدير يف 

، أم حيذفون ياء املتكلم من )كيال٣٥٠(الشمال الغريب للرياض على مسافة 
، فمن "نون الوقاية"األفعال ويكتفون مبا يسميه مجهور علماء اللغة القدماء 

  .يعرفين: شافين، يعرفَن، أي: أكرمين، وشافَن، أي: أكرمن، أي: ذلك قوهلم
ويتوهم بعض الناس أن هذا االستخدام حديث طارئ، وأنه مظهر من 

                                 
:  أبو أوس إبراهيم الشمسان، توحيد معايري النقل الكتايب ألمساء األعالم العربية)١(

 .٣١ص )م٢٠٠٣ الرياض،/أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية( األبعاد األمنية
م ٢٠٠٥)نيسان(بريل ، إ٥العدد/السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة)  ٢(

 .٦٠-٥٥ص



٢٠ المحور الثاني

ة عن أصلها الفصيح، وليس األمر على ذلك؛ بل هو مظاهر ابتعاد اللهج
استخدام عريب فصيح، يشهد هلذا ما ورد من شواهده يف لغة القرآن الكرمي، 

﴿لَِئن : يف قوله تعاىل )ختزون( ومن ذلك حذفها من الفعل. والشعر العريب
، وقد ذكر ]اإلسراء-٦٢[قَِليالً﴾أَخرتِن ِإلَى يوِم الِْقيامِة ألََحتِنكَن ذُريته ِإالَّ 

﴿رب لَوال أَخرتِني ِإلَى أَجٍل قَِريٍب فَأَصدق :الفعل نفسه بالياء يف قوله تعاىل
﴾اِلِحنيالص ِمن أَكُنيف قوله ) اتبعِن(وحذفت من الفعل ].  املنافقون-١٠[و

، ] يوسف-٢٠[ِه ومِن اتبعِن﴾ ﴿فَِإنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَّ: تعاىل
 واحلقيقة أن يف التعبري باحلذف شيء من. )١(وقد حذفت من أفعال أخرى

                                 
، ] طه-٩٣[}تتبعن{:  ظهر حذف الياء يف آيات نكتفي بذكر مواضعها)١(

وال {، ] الشعراء-٨١[} حييني{، ] الزخرف-٦١ غافر، -٣٨[} اتبعون{
، ] املائدة-٤٤، ٣[} واخشون{، ] احلجر-٦٩ هود، -٧٨[} ختزون

 -٣٩[} ترن{، ]البقرة-١٨٦[} دعان{، ] أل عمران-١٧٥[} خافون{
، ] الدخان-٢٠[} ترجعون{، ] املؤمنون-٩٩[} ارجعون{، ]الكهف

 -٤٠[} فارهبون{، ] يوسف-٤٥[} فأرسلون{، ] الصافات-٥٦[}لتردين{
، ] يوسف-٢٥[} فامسعون{، ] يس-٢٣[} يردن{، ] النحل-٥١البقرة، 

 -٥٠[} أطيعون{، ] الشعراء-٨٠[} يشفني{، ] إبراهيم-٢٢[} أشركتمون{
 -٦٣ الشعراء، -١٧٩، ١٦٣، ١٥٠، ١٣١، ١٢٦، ١١٠، ١٠٨آل عمران، 
 -٩٢، ٢٥[} فاعبدون{، ] الذاريات-٥٦[} ليعبدون{، ] نوح-٣الزخرف، 
 -٦٦[} تعلمن{، ] الشعراء-٢١٢[} فاعتزلون{، ] العنكبوت-٥٦األنبياء، 
، ] يوسف-٩٤[} تفندون{، ] احلجر-٦٧[} فال تفضحون{، ]الكهف

 =، ] يوسف-٦٠[} وال تقربون{، ]ص القص-٣٣ احلج، -١٤[}يقتلون{
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التجوز، إذ الياء يناهلا شيء من التقصري وهذا ما يفسر رسم الكسرة يف خط 
املصحف وليس األمر على ما يتوهم النحويون من أن املدود مسبوقة 

ن اللتزام  القصيم فال تسمع الكسرة بعد النوأما يف هلجة. حبركات متاثلها
أَحين الْيوم (ومن أمثاهلم .  يذهب باحلركاتوقف على أواخر الكلمات

، )غدا( أحِيين اليوم وموتين باكر: أي). بشرنْ ِوافِْلقَن(، و)وموتن باتسر
  ).شج رأسي(وبشرين وافلقين 

من يثبتها وصالً ووقفًا،  وقد اختلف القراء يف هذه الياءات فمنهم 
 ألنه أخف وفيه متابعة لرسم ؛ورجح مكي بن أيب طالب املذهب األخري

  . )١( أكثر القراءعليهاملصحف وهو الذي 
  :ومن شواهد ذلك يف شعر العرب  قول األعشى

  ــــــــــــــ
 -١٢[} أن يكذبون{، ] الشعراء-١١٧ املؤمنون، -٣٩، ٢٦[}كذبون{  =

 -١٥٢[} وال تكفرون{، ] الفجر-١٥[} أكرمن{، ] القصص-٣٤الشعراء، 
-٣٩ األعراف، -١٩٥[} كيدون{، ] املؤمنون-١٠٨[} تكلمون{، ]البقرة

 -٧١األعراف،  -١٩٥[} تنظرون{، ] النمل-٣٦[}أمتدون{، ]املرسالت
، ٦١ الكهف، -٢٤[} يهدين{، ] األنعام-٨٠[} هدان{، ] هود-٥٥يونس، 

، ] الفجر-١٦[} أهانن{، ] الزخرف-٢٧ الصافات، -٩٩ الشعراء، -٧٨
 ]. الزمر-١٦ املؤمنون، -٥٢ النحل، -٢ البقرة، -١٩٧، ٤١[} اتقون{

للها الكشف عن وجوه القراءات السبع وع، مكي بن أيب طالب القيسي )١(
 بريوت، الثانية،/ مؤسسة الرسالة، ٢ط( حميي الدين رمضان، :وحججها، حتقيق

 . ٣٣٣: ١ ).م١٩٨١
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  فهل ميـنعين ارتيـادي البــال      
  

         ن١(د من حذر املـوت أن يـأِتي(  
  :وقوله  

  ومــن شــانئ كاســف لونــه
  

  )٢( ما انتـسبت لـه أنكـرنْ       إذا  
  .)٣(أن يأتيين، وأنكرين: أي  

  )٤(تميمبني قلب الجيم ياء في لهجة حوطة 
، وهناك ما زالت )٥(كيال١٧٨تقع احلوطة جنوب الرياض على مسافة 

الناس ينطقون اجليم ياء على حنو ما نسمعها يف هلجات اخلليج العريب ومن 
لهجات هي امتداد الستعمال أشهرها هلجة الكويت، وال شك أن تلك ال

وقد أشار . )٦(متيم، وجند هذا االستعمال يف بعض مناطق جنوب اململكة
الباقي إىل أمثلة متعددة هلذه الظاهرة استقاها من أحباث هلجية  ضاحي عبد

                                 
حممد حممد :  عنايةديوان األعشى الكبري،ميمون بن قيس بن جندل األعشى،  )١(

 .٥ البيت٢ القصيدة.)م١٩٦٨بريوت، / ، مؤسسة الرسالة٢ط(حسني 
 . ٣٠بيت  ال٢ديوان األعشى الكبري، القصيدة)  ٢(
السيد  :، حتقيق، ضرائر الشعر اإلشبيليبن عصفور بن مؤمن علىأبو احلسن ) ٣(

 .١٢٨، )م١٩٨٠القاهرة،/، دار األندلس١ط(إبراهيم حممد 
م ٢٠٠٥)نيسان(، إبريل ٥العدد/السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة)  ٤(

 .٦٠-٥٥ص
، مركز محد ١ط(يف حوطة بين متيم  حممد الباتل احلريب، دراسة يف اللغة احملكية )٥(

 .٥٥ص) م٢٠٠٨الرياض، / اجلاسر الثقايف
 .٢٥٦) م١٩٧١الرياض،:دار اليمامة(  محد اجلاسر، يف سراة غامد وزهران)٦(
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 زواي أي زواج، ورِيل أي رِجل،: ويقول الناس يف حوطة متيم. )١(ميدانية
ويقول . )٢(اِهل أي جاهل ويمر أي مجروِدياي أي ِدجاج، ويار أي جار وي

احلريب إنه ال يشذ عن هذه الطريقة سوى الكلمات اليت دخلت اللهجة من 
وهذه . )٣(مستوى ثقايف أو من بيئة أخرى، وهي تسمع من اجليل اجلديد

ومل يصل . )٤(اللغة قدمية ذكر األزهري عن أيب اهليثم أا لغة يف متيم معروفة
ا عليهغة سوى أمثلة نادرة ولكنها كانت كافية ليقيس من أمثلة هذه الل

ومن ذلك قوهلم صهري يف صهريج، وشرية يف شجرة، ولعل . )٥(اللغويون
قلة املروي ما دفع ابن جين إىل امليل إىل أصالة الياء يف شرية، وإن حاول من 

الباقي رأي  وقد ناقش ضاحي عبد. )٦(جهة أخرى كيفية تغري اجليم إىل ياء
واحلق أننا .  حال االستعمال اليومعليهلكنه اعتمد يف رده  ،)٧( جين هذاابن

                                 
القاهرة، / جممع اللغة العربية( ضاحي عبدالباقي، لغة متيم دراسة تارخيية وصفية )١(

 .٨١ ص،)م١٩٨٥
 .٣٩كية يف حوطة بين متيم، احلريب، دراسة يف اللغة احمل )٢(
 .٣٩احلريب، دراسة يف اللغة احملكية يف حوطة بين متيم،  )٣(
الـسالم حممـد     عبد: منصور حممد بن أمحد األزهري، ذيب اللغة،حتقيق       أبو )٤(

 ).ي/ز/م(، مادة)القاهرة/ دار الكتاب العريب(هارون وآخرين
وزارة الثقافة ( عربية املوحدة غالب فاضل املطليب، هلجة متيم وأثرها يف ال)٥(

 .٩٩ ص،)م١٩٧٨، بغداد/والفنون
 ،١ط( حسن هنداوي :الفتح عثمان بن جين، سر صناعة اإلعراب، حتقيق  أبو)٦(

 .٧٦٥-٧٦٤: ٢.) م١٩٨٥دمشق،/دار القلم
 .٨٢الباقي، لغة متيم دراسة تارخيية وصفية،   ضاحي عبد)٧(
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ن نعلم علم اليقني نلتمس العذر البن جين العتماده على املدونة اللغوية وحن
مل يكن مستغرقًا مجيع البيئات أو ممثالً لكل الظواهر متثيالً  أنّ مجع اللغة

وقول العامة : " قال الصفديأي مسجد،) مسِيد(ومن هذه األلفاظ . كافيا
. للمسجد مسيد هو جائز، حكاه غري واحد، إال أنّ العامة تقوله بكسر امليم

وال أرى جونستون موفقًا يف متابعته حممود الغول . )١("والصواب فتحها
حبجة انتشار اللفظ يف بيئات ال تقلب ) د/و/س(الذي يعيد اللفظ إىل اجلذر 

 حبجة متينة ألن اللفظ رمبا رحل من بيئة إىل بيئة ؛ وهذه ليست)٢(اجليم ياًءا
لفظ مسيد ولكنه منقول مع العمال الذين ) القصيم(وقد مسعت يف املذنب 

  . ىفيعملون يف الكويت فتداول األطفال اللفظ مدة من الزمن مث اخت

  في شمالي نجد) ها(حذف األلف من الضمير 
ضمري املفرد املؤنث، ) ها(ذكر حممد العبودي أم حيذفون األلف من 

 وِلده،وكْتابه، ثوبه، : كتاا وثوا أو ماهلا وولدها أو أبوها"يقولون يف 
هوا-ومالَه، وابوفتح ما قبل اهلاء، كما يقول بإسكان اهلاء فيها مجيع  : هيضرب

يف يضرا، وضربه يف ضرا وهكذا يف مجيع ما جاء على هذا املنوال، بل 
إذ ال يوجد يف لغة أهايل القصيم طردة يف كالمهم العامي كله هو قاعدة م

هلا أو ولدها أو كتاا أو ما: ألف بعد هاء املفردة الغائبة، فال يقولون إطالقًا
                                 

ح التصحيف وحترير التحريف،  صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تصحي)١(
 .٤٧٨،)م١٩٨٧القاهرة، / ، مكتبة اخلاجني١ط( السيد الشرقاوي: حتقيق

 :جونستون، تغري اجليم إىل ياء يف هلجات شبه اجلزيرة العربية، ترمجة. م.  ت)٢(
 . ٣٢١ص٢٦سعد مصلوح، جملة جممع اللغة العربية،ج
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منطقة حائل أهايل ركهم يف هذه اللهجة من أهايل جند إال حنو ذلك، وال يش
  .)١("يةوما جاورها، وقبيلة مشر الطائية األصل بني القبائل العرب

فالنصوص التارخيية اليت بني أيدينا نسبتها إىل "حممد الباتل احلريب  قال
والقبيلتان طيء وخلم من قبائل . فزارة، وطيء، وخلم: ثالث قبائل عربية هي

، وهذا يعين أن الباحث ال يستطيع أن يمن، ولكن فزارة ذبيانية مضريةال
ئل إا ميانية األصل ووجودها إن الظاهرة ميانية، قد يقول قا: يقول باطمئنان

ها عن طريق االختالط يف قبائل مضرية ال ينقض ذلك؛ حيث انتقلت إلي
، مث إنه قد يكون األمر  أي حال فليس هناك برهان قاطع، وعلىوااورة

) اللهجة(بالعكس، حيث تكون طيء وخلم اليمانيتان قد تأثرتا ذه اللغة 
  .)٢("بعد هجرما من اليمن إىل الشمال

ومن شواهد هذه الظاهرة يف الشعر النبطي قول دغيم الظلماوي 
الشمري:  

        هشـب ـارالن شـب يا كْليـب  
  

  ك شبه واحلطَب لك يجـايب     على  
  :وقال مانع بن سويط  الظفريي  

  يا خوياي نادوا يل بهـدبا جنـازة       
  

  ــه ــارٍة يدفنون ــا قب ــادوا هل   ون
  :وقالت زوجة ابن عروج  

                                 
 بالد القصيم :د العربية السعودية حممد بن ناصر العبودي، املعجم اجلغرايف للبال)١(

 .٨٢: ١، )م١٩٧٩الرياض، / ، دار اليمامة للبحث والترمجة والنشر١ط(
" ضمري اجلر والنصب املتصل للغائبة املؤنثة يف مشايل جند"حممد الباتل احلريب، ) ٢(

  .٢٣٢-١٩٧ص) م٢٠٠٧الرياض/ ، جامعة امللك سعود١ط(الشاذليات 
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  يفـي  ما انقطع مع ساقته مـن ع       يا
  

  ومن فاطٍر مشيه عِن اجلـيش دام        
ورمبا ظهرت يف بعض أشعار من يثبت األلف كحميدان الشويعر من   

  :أهايل الوشم، قال
  وعنــده عــذرا مثــل احلــورا

  
ــوره   ــوره ن ــادي البن   )١( يق

  :وقوله  
  ــا عدلــه ــده جترعه   والزب

  
  )٢( ضــوٍق وحــرورهبــهتــيب   

  :وقوله  
   قالت عجـل جـا يـركض       ال
  

  )٣(دامي ما يظهـر مـن شـوره         
  .شورها: أي  

ويتبني الفرق بني هلجيت القصيم والوشم يف األمثال النجدية فنجد 
خنلة "يف القصيم، ولكنه يف الوشم " )٤(خنلة عوجا بطاطَه بغري حوظَه" املثل

  ".عوجا بطاطها بغري حوظها
حويون، قال املرادي وحذف األلف من هذا الضمري أشار إليه الن

أنه قد حيذف ألف ضمري الغائبة منقوال فتحه إىل : وذكر يف التسهيل"
) والكرامة ذات أكرمكم اهللا به: (، كقول بعض طيئ)٥(ما قبله اختيارا

                                 
 .١٠٢نه، ص  محيدان الشويعر، ديوا)١(
 .١٠٢  محيدان الشويعر، ديوانه، ص)٢(
 .١٠٣  محيدان الشويعر، ديوانه، ص)٣(
 . ألن الضاد تنطق ظاًءا يف هلجات جند؛  أي حوضها، رمست بالظاء)٤(
 =جامعة أم (اء الدين عبداهللا بن عقيل، املساعد على تسهيل الفوائد :   انظر)٥(
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  .)١("ا: يريد
ضمري (وأوسع بسط هلذه الظاهرة جنده يف حبث حممد باتل احلريب 

، درسها من حيث التأصيل )يف مشايل جندالنصب واجلر املتصل للغائبة املؤنثة 
 :التارخيي، وأورد من شواهدها الشعرية قول الشاعر

  فإين قد سـئمت بـدار قـومي       
  

         ا كنـت يف خلـم أخافَـهأمور  
  :وقول اآلخر  

  ليس لواحـد علـى نعمــه     
  

   ــه ـــن وال أمهَّ   إال وال اثـني
  :وقول امرئ القيس  

  فلم أر مثلـها خباسـة واجـد       
  

  بعد ما كدت أفعلَـه    ونهت نفسي     
وتتبع الباتل أماكن استعمال هذه الظاهرة يف اجلزيرة العربية وخارجها   

  .)٢(موردا الشواهد النثرية والشعرية

  نطق تاء التأنيث تاء عند الوقف ال هاءا في لهجة حائل
تسمع يف منطقة حائل الواقعة يف الشمال الغريب من القصيم وقوفهم 

 ومن أمثلة ذلك ،)٣(ةتلعت أي تلع: ء ال اهلاء، كقوهلمعلى تاء التأنيث بالتا
  ــــــــــــــ

 .٣٠٧: ٤، .)م١٩٨٠مكة املكرمة، / القرى  =
  املرادي، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابـن مالـك،          احلسن بن قاسم   )١(

: ٣ .)م٢٠٠١القاهرة، /، دار الفكر العريب١ط(  سليمانعلىعبد الرمحن  :حتقيق
١٤٧١. 

 .٢٣٢-١٩٧ ص، احلريب، ضمري اجلر والنصب املتصل للغائبة املؤنثة يف مشايل جند)٢(
 =  :بطعلى الرا) تلعت(امسع نطق كلمة  )٣(
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 البحة،: الباكورة، البحت: البارحة، الباكورت: اآلبلة، البارحت: اآلبلت(
ليس عندنا عربيت من ( وهي لغة قدمية فقد روت املصادر )١()برادة: برادت

ب وزعم أبو اخلطاب أن ناسا من العر: "قال سيبويه. )٢()أتى ظفار محر
يقولون يف الوقف طلحت كما قالوا يف تاء اجلميع قوالً واحدا يف الوقف 

ولغة للعرب يسكتون على ما فيه اهلاء بالتاء : "، وقال األخفش)٣("والوصل
على أنَّ من العرب من جيري : "، قال ابن جين)٤()"رأيت طَلْحت(يقولون 

الم والرمحت  السعليهالوقف جمرى الوصل فيقول يف الوقف هذا طلحت و
   :علىوأنشدنا أبو 

  بل جوز تيهاء كظهر احلجفت
  :وأخربنا بعض أصحابنا يرفعه بإسناده إىل قطرب أنه أنشد

  اهللا جنــاك بكفــي مــسلمت  
  

  مــن بعــدما وبعــدما وبعــدمت  
  صارت نفوس القوم عنـد الغلـصمت        

  
  )٥("وكادت احلرة أن تدعى أمـت       

  ــــــــــــــ  
=  http://www.youtube.com/watch?v=l-_GuSxG٣Q٠&feature=related  

،الدار العربية ١ط( حائل وما حوهلا :هزاع بن عيد الشمري، غريب لغة قبيلة مشر) ١(
والكتاب معجم يضم كثريا من . ٢٢-١٠ص ) م٢٠٠٧بريوت، / للموسوعات

 .باألمثلة
الكتب دار (  النجارعلىحممد  :،حتقيقاخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني  )٢(

 .٢٨: ٢،)م١٩٥٢ القاهرة،/املصرية
 .١٦٧: ٤  سيبويه، الكتاب، )٣(
 .٥٢٧-٥٢٦ ص   األخفش، معاين القرآن،)٤(
 .١٦٠-١٥٩: ١  ابن جين، سر صناعة اإلعراب، )٥(



٢٩   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

ف على تاء التأنيث ويطرد يف بعض هلجات جند كلهجة القصيم الوق
الصالت يف الصالة، : من غري قلب التاء إىل هاء، فتسمعاملسبوقة بألف 

واملبارات يف املباراة، واحليات يف احلياة، واحلصات يف احلصاة، والفَتات يف 
  . الفتاة، والعلبات يف العلباة

   في لهجة حائلقلب تاء ما جمع بألف وتاء هاءا
 يف مجع ة املفتوح حرف التاءإبدال" )١(ئلمشر يف حاتسمع من قبيلة 

عن  )٢(قطرب وهي لغه طائية وحكى ،املؤنث السامل إىل هاء يف حالة الوقف
يث اخلالصه وقد مسع طيء إبدال تاء اجلمع هاء يف الوقوف تشبها بتاء التأن

) اتدفن البنات من املكرم(ي أ) اه من املكرماهدفن البن: (من هذه اللغه
وهذه اللغه باقيه  . واألخواتةخو اإل:يأ) وه واألخواهكيف اإلخ(ومسع 

أي  )فراش البناه حتت النخاله(ن وتستعمل على نطاق واسع يقال حىت اآل
 ةاء حبيث يكون يف األلف لني وإمال وتنطق اهل،فراش البنات حتت النخالت

  .)٣()"النخاليه(إىل الياء قريب من نطق 
 تعاىل ﴿والَِّذين كَفَروا يف قوله) بقيعة(ومن شواهد ذلك قراءة 

وقرأ مسلمة بن : "قال السمني] النور-٣٩[أَعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة﴾ 
                                 

  ميكن مساعها من تسجيالت مؤسسة االستقامة ملرويات الراوية رضا بن طارف )١(
 .الشمري

 .٥٦٣: ٢ن جين، سر صناعة اإلعراب،   اب)٢(
، دار األندلس، حائل، ١ط( السويداء، النكهة الطائية يف اللهجة احلائلية)٣(

  .na٥laayhبالكتابة ) النخالت(وميكن بيان اللفظ . ٤٧، ص.)م١٩٩٨



٣٠ المحور الثاني

وفيها . ا باهلاءعليهوروي عنه بتاٍء شكِْل اهلاء ، ويقف . حمارب بتاء ممطوطة
د منها  ِقيعة كالعامِة، وإمنا أَشبع الفتحةَ فتولَّعينأَنْ تكونَ مب: أوجه، أحدها

أنه مجع : والثاين). اللوامح(قاله صاحب ) مخرنِبق لينباع: (ف كقوِلهأِل
اِإلخوةُ : ( يف قوهلما باهلاء ذهابا به مذْهب لغِة طيىءعليهِقيعة، وإمنا وقَف 

واألخواهماهاملَكْر ِمن البناه فْنواألخوات، والبنات، : أي) )١(، ود
  .)٣()هيهات(وقريب منه وقف الكسائي باهلاء على . )٢("واملَكْرمات

  )٤(قلب الثاء فاء في لهجة القطيف
لطفل ولد يف ) فالّج(من األمساء اليت جاءت ممثلة هلذه الظاهرة االسم 

، فالبيئة اليت ولد فيها الطفل )فالج>ثالج: (زمن نزلت فيه الثلوج كثرية
الناس يف القصيم مسعت بعض تقلب فيها الثاء فاء يف بعض الكلمات، وقد 

ويرجع هذا إىل قرب املخرج بني ). جةثالّ(على ) جةفالّ(يطلقون كلمة 
وقلب . الصوتني فالثاء أسنانية، والفاء أسنانية شفوية، مع أما مهموسان

يف الشرق ( الثاء فاء مسموع يف بعض هلجات املنطقة الشرقية،يف القطيف
  . فالفة أي ثالثة، فلف أي ثلث: نإذ يقولو) كيل٤٠٠الشمايل عن الرياض

                                 
القاسم  أبو :انظر ،)١٢٠٣٥(ورقمه ) دفن البنات من املكرمات( حديث )١(

 ،٢ط(محدي عبدايد السلفي  :حتقيق ،ملعجم الكبري اسليمان بن أمحد الطرباين،
 .٣٧٦: ١١، .)م١٩٨٣القاهرة، / مكتبة بن تيمية

 .٤١٢: ٨  السمني، الدر املصون،)٢(
 .٢٣٦: ٢  الفراء، معاين القرآن، )٣(
 .٦٠-٥٥م ص٢٠٠٥)نيسان(، إبريل ٥العدد/السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة) ٤(



٣١   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

ومن ذلك قراءة : "وهذه لغة قدمية نسبت إىل قبيلة متيم، قال ابن جين
هو : قال أبو الفتح]. األنبياء-٩٦[﴾ ِمن كُلِّ جدٍث ينِسلُونَ﴿: ابن مسعود

أجدثت له جدثًا، : وقالوا. القرب بلغة أهل احلجاز، واجلدف بالفاء لبين متيم
بدل من الثاء يف ) جدف(أجدفت، فهذا يريك أن الفاء يف : ومل يقولوا

  . )١("جدث

  :الوقف بين مطل الحركة والتسكين
يسقط التنوين عند الوقف فينتهي اللفظ حبركة قصرية؛ ولكن الوقف 
ال يتحقق ا؛ ألنه ال ميثل قرارا ينتهي عنده النفس ويستريح املتكلم، ومن 

 رواه لنا ذه املشكلة، وهذا ماالطبيعي هلأجل هذا كان مطل احلركة هو احلل 
هذا زيدو، : وزعم أبو اخلطّاب أنّ أزد السراة يقولون: "سيبويه يف قوله

وهذا عمرو، ومررت بزيدي، وبعمري؛ جعلوه قياسا واحدا؛ فأثبتوا الياء 
 ولعل هذا اإلجراء الذي ما زالت بقاياه .)٢("والواو كما أثبتوا األلف

نوب اجلزيرة إىل اليوم هو األصل يف الوقف، غري أن اللغة مسموعة يف ج
املشتركة الفصحى نزعت إىل التخلص من الواو والياء للثقل فيهما وأبقت 

ومن لغات العرب أن يعامل املنصوب املنون معاملة املرفوع . على األلف
                                 

 النجدي ناصف وآخرين علىبن جين، احملتسب، حتقيق الفتح عثمان   أبو)١(
وانظر أمثلة . ٦٦: ٢، )م١٩٦٦الس األعلى للشؤون اإلسالمية، : القاهرة(

أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، اإلبدال واملعاقبة والنظائر، : أخرى
 . ٨٦، ص)م١٩٦٢امع العلمي، : دمشق(الدين التنوخي  عز: حتقيق

 .١٦٧: ٤ويه، الكتاب،  سيب)٢(



٣٢ المحور الثاني

وارور فيوقف على احلرف بالسكون مطلقًا، أي حتذف حركته وحيذف 
ولغة ربيعة حذف التنوين من : "، قال السيوطي)ربيعة(ذه لغة تنوينه، وه

املنصوب، وال يبدلون منه ألفًا، فيقولون رأيت زيد، محال له على املرفوع 
  :وارور، ليجري الباب جمرى واحدا، قال

  أال حبذا غُنم وحـسن حـِديثها      
  

         ِنـفـا دا هائم قليب كَترلقد ت  
  .)١("الرفع واجلر استثقال اإلبدال فيهاووجه احلذف يف   

  :وقال أبو النجم العجلي
أَِلف باِن يف الطَريِق المكَتت  

فالظاهر أن يقول الما " : جاء يف شرح هذا البيت قول البغدادي
  .)٢("على الثاين على لغة ربيعة] بالسكون[وقف ... وجهه أنه . وألفًا

  :ومن ذلك ما جاء يف قول الشاعر
  النأي من أمساء كايف بفيك

على أنّ : "وقد وقف الشاعر هنا بالسكون على لغة ربيعة، قال البغدادي
مفعول مطلق وهو مصدر مؤكِّد ) كافيا(الوقف على املنصوب بالسكون لغة، فإن 

 عليه، وكان القياس أن يقول كافيا بالنصب، لكنه حذف تنوينه ووقف فيلقوله ك
  .)٣("يبدل تنوينه ألفًابالسكون، واملنصوب حقّه أن 

                                 
 .٤٢٧: ٣  السيوطي، مهع اهلوامع، )١(
عبدالسالم  : ولب لباب العرب، حتقيق البغدادي، خزانة األدبعبدالقادر بن عمر )٢(

 .٩٩: ١، )م١٩٩٧القاهرة، / ، مكتبة اخلاجني٤ط( حممد هارون
 .٤٣٩: ٤  البغدادي، خزانة األدب، )٣(



٣٣   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

قوله : "وقرئ بالوقف على تنوين املنصوب بالسكون، قال ابن خالويه
 -١٧١[وقوله ﴿إالَّ دعاء وِنداء﴾ ]  البقرة-٢٢[تعاىل ﴿من السماء ماء﴾ 

 عليهيقرأ عند الوقف . ، وما أشبه ذلك من املمدود املنصوب املنون]البقرة
وبالقصر وطرح . باملد على األصلبإثبات األلف عوضا من التنوين، و

الوقف يزيل احلركة يف : واحلجة ملن قصر وطرح األلف أنّ يقول... األلف
 ألنه تابع ؛الرفع واخلفض، فإذا زالت احلركة يف الرفع واخلفض سقط التنوين

ويستدل على ذلك أا . هلما، فجعل النصب قياسا على الرفع واخلفض
  .)١("مكتوبة يف السواد بألف واحد

والذي ننتهي إليه أن األفصح يف الوقف على املنصوب املنون أن يكون 
ا ـ بالسكون بال ألف متابعة للغة ربيعة، وأمعليهباأللف، وجيوز أن يوقف 

  .ما نسمعه يف لغة احملدثني اليوم فهو الوقف بالسكون أو على التنوين

  الهمزة عينًا نطق 
بادية، ورمبا مسعتها يف بعض قد تسمع اهلمزة عينا يف بعض ألفاظ ال

) هيعة( ألفاظ احلاضرة، ففي القصيم طاملا مسعت من والدي رمحه اهللا كلمة
مسؤول، : سأل، مسعول أي: سعل أي: هيأة، وأما البادية فيقولون: أي

ة احملكية يف غورصد الباتل هذه الظاهرة يف دراسته لل. أرامكو: وعرانكو أي
األمر باملعروف والنهي عن ) هيئة(ون هيعة فهم يقول: "حوطة بين متيم، قال
). أبغى أسألك سؤاال(، أبسعلك سعال )إيش املسألة(املنكر، وش املسعلة 

                                 
 :حتقيـق  احلجة يف القراءات الـسبع،     خالويه،    بن عبداهللا احلسني بن أمحد    أبو  )١(

 .٧٢ص ،.)م١٩٧٩بريوت، / دار الشروق ،٣ط(عبدالعال سامل مكرم 



٣٤ المحور الثاني

وقلب اهلمزة عينا يف اللهجة قليل مساعي، حبيث يكون يف كلمات حمدودة ال 
تكاد تتعدى ما ذكرت، مث إنّ استعماهلا ال يشمل الكل بل هو يف أفراد، 

. )١("ه ال يشعر هو نفسه وال مستمعوه بأنه خالف املألوفولكن من يستعمل
أما : "، قال ابن فارس)العنعنة( مصطلح عليهوهذا االستعمال قدمي أطلق 

. ا فقلبهم اهلمزة ِفي بعض كالمهم عين-العنعنة الَِّتي تذِكر عن تميم 
: ديث قَيلَةوروي ِفي ح .)أَنَّ( يريدون )ا قال كذامسعت عن فالن(: يقولون

قال . أرادت تحسب أين، وهذه لُغة متيم:  قال أبو عبيد)تحسب عني ناِئمةٌ(
 :ذو الرمة

  أَعن ترسمت من خرقاء منِزلـةً     
  

        ومجـسنيـك ميبابة من عماُء الص  
: ومن ذلك: "،وقال السيوطي)٢("ا فجعل مكان اهلمزة عين)أأن( أراد  

كثري من العرب يف لغة قيس ومتيم جتعل اهلمزة املبدوء ا العنعنة وهي يف 
اعينك ويف أسذُن فيقولون يف أنك عنلم ويف أذُن عسوإبدال . )٣("لم ع

يدفع مذهب ابن جين يف قصره العنعنة على ) أن(اهلمزة عينا يف ألفاظ غري 

                                 
 .٤٢  احلريب، اللغة احملكية يف حوطة بين متيم، )١(
 يف فقه اللغة العربية ومسائلها ، الصاحيبأبواحلسني أمحد بن فارس بن زكريا )٢(

/ ، دار الكتب العلمية١ط(حسن بسج أمحد : وسنن العرب يف كالمها، حتقيق
 .٢٩ ص ،.)م١٩٩٧بريوت، 

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،  السيوطي، الرمحن بن أيب بكر جالل الدين عبد  )٣(
  حممد البجاويعليحممد أمحد جاد املوىل بك وحممد أبو الفضل إبراهيم و: عناية

 .٢٢٢-٢٢١: ١، .)ت.القاهرة، د/، دار التراث٣ط(
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دثني من وذكر الباتل ما أورده بعض اللغويني احمل. )١(دون غريها) أن(مهزة 
والعالقة بني اهلمزة والعني واضحة، فاألوىل : "علة هذه الظاهرة بقوله

حنجرية والثانية حلقية واملخرجان متقاربان، مث إن العني ذات اجلرس يف 
السمع أوضح من اهلمزة، وهو أمر متيل إليه البيئات الريفية، كما أنّ استبدال 

، والعني املبدلة )انفجارية(ملبدلة العني باهلمزة فيه بعض التيسري؛ إذ اهلمزة ا
  .)٢("تكاكية، وإن عد هذا مبالغة يف حتقيق اهلمزةحا

  :التخلص من المضعف وإقحام ياء الوقاية
مررت، : مريت، قصيت، أي: نسمع يف هلجات اجلزيرة قوهلم

وقصصت، ويالحظ أن اللهجة حافظت على إدغام املتماثلني ختلصا من 
لوقاية لوقاية اإلدغام؛ إذ ال يكون املشدد إال التضعيف وأقحمت واو ا

 األمر قدمي ذكره سيبويه وذكر أمثلة جرى امتحركًا يف وسط الكلمة، وهذ
فيها حذف الم الفعل وأقحمت الياء لوقاية املدغم، ولكنه عده من إبدال 

ه سيبويه شاذًا من هذا اإلبدال ما ومما يعد: لاقالالم ياًءا ووصفه بالشذوذ، 
تسريت، وتظَنيت، وتقَصيت من القصة، : وذلك قولك: "ه يف قوليذكر

 وا مبدلة من الواو، وأرادوا حرفًا أخفتنم عليهوأمليت، كما أن التاء يف أس
زلتها يف ِستوبدهلا شاذ هنا مبن ،لَجمنها وأجلد، كما فعلوا ذلك يف أَت .

  )٣("وكل هذا؛ التضعيف فيه عريب كثري جيد

                                 
 .٢٣٣: ١ن جين، سر صناعة اإلعراب،   اب)١(
 .٤٣- ٤٢  احلريب، اللغة احملكية يف حوطة بين متيم، )٢(
 .٤٢٤: ٤الكتاب، بويه، ـسي )٣(



٣٦ المحور الثاني

 قَصيت أظفاري، )١(ويسوق الزخمشري أمثلة أخرى هلذه الظاهرة نذكر منه
مل يتسنن، : وربك، ومل يتسن، أي: قصصتها، وال ورِبيك ال أفعل، أي: أي

يأِمتم، وتلَعيت من اللّعاعة، : تقَضض، ويأتِمي، أي: وتقَضى البازي، أي
فهما ياءان فاألوىل بدل " :قال ابن يعيش. مجع مكُوكمكَاِكيك : ومكَاِكي، أي

من واو مكوك صارت ياء يف اجلمع النكسار ما قبلها والثانية بدل من الكاف 
وأصله دياِجيج فكرهوا " :قال ابن يعيش . ودياج يف مجع ديجوج)٢("للتضعيف

فوا حبذف التضعيف فأبدلوا من اجليم األخرية ياء فاجتمعت مع الياء األوىل فخف
  . )٣("إحدى الياءين فصار ِدياٍج من قبيل املنقوص

  تسكين ميم مفعول وفتح فائها
) مفْعول(يطرد يف هلجات جند تسكني ميم اسم املفعول على بناء 

؛ إذ االستعمال )٤()حسب(وفتح الفاء منه، حنو اسم مفعول من الفعل 
أي احلاء يف هذا  ؛الفصيح املعروف هو بفتح امليم أوله وإسكان الفاء منه

االسم، ولكن تسكني امليم وفتح الفاء استعمال هلجي قدمي يف بعض هلجات 

                                 
، ٢ط( أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب              )١(

  .٣٦٥-٣٦٤ص) ه١٣٢٣بريوت، عن طبعة النعساين / دار اجليل
إدارة الطباعـة  ( بن يعيش، شرح املفـصل  علىالبقاء يعيش بن     ن أبو  موفق الدي  )٢(

  .٢٦: ١٠) القاهرة/املنريية
  .٢٦: ١٠ ابن يعيش، شرح املفصل، )٣(
الـة الثقافيـة    : ، انظر )حمسوب(نشر أصل الكالم على هذه الظاهرة بعنوان        ) ٤(

  .٢٢٨، العدد ه١٤٢٨  احلجة ذي٢٩ثننياال) صحيفة اجلزيرة(



٣٧   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

اجلزيرة وما زال مسموعا إىل اليوم، وخباصة على ألسنة كبار السن منا، أما 
غريهم فتأثروا باستعمال العربية الفصيحة ففتحوا امليم وسكنوا الفاء 

مهجوج، مهجور، معروف، مهبول، : ، ومثال هذا اللفظ)محسوب(
معمور، محفور، محروث، مخبوز، مخبون، مغبون، مغسول، وليس هذا 

 إذ جند ابن جين ذكره عند قراءة ؛االستعمال اللهجي ببعيد عن أصله الفصيح
وال ، وقراءة قوله تعاىل ﴿]البقرة-٥٥[﴾حتى نرى اللَّه جهرةًقوله تعاىل ﴿

، ]طه-١٣١[﴾ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا ِمنهم زهرةَ الْحياِة الدنياتمدنَّ
، كل )زهرة(و) جهرة: (ومن ذلك قراءة سهل بن شعيب النهمي: "قال

يف كل ] البصريني[ مذهب أصحابنا: قال أبو الفتح. شيء يف القرآن حمركًا
أنه ال :  حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوحشيء من هذا النحو مما فيه

حيرك إال على أنه لغة فيه، كالزهرة والزهرة، والنهر والنهر، والشعر والشعر، 
. فهذه لغات عندهم كالنشر والنشر، واحللْب واحللَب، والطَّرد والطَّرد

ن فيه الفتح ومذهب الكوفيني فيه أنه حيرك الثاين لكونه حرفًا حلقيا، فيجيزو
وما أرى القول من بعد . وإن مل يسمعوه؛ كالبحر والبحر والصخر والصخر

وذلك أنين مسعت عامة عقَيل تقول ذلك . إالَّ معهم، واحلق فيه إالَّ يف أيديهم
أنا حمموم : وال تقف فيه سائغا غري مستكره، حىت لسمعت الشجري يقول

وقال ابن . )١(" أنّ يف الكالم مفَعول بفتح الفاءوليس أحد يدعي. بفتح احلاء
 :فأَما قول كثير): "نعل(منظور يف املادة 

  له نعلٌ ال تطَِّبي الكَلْب ِرحيها
  

   وِإن وِضعت وسطَ اَالس شـمت       
                                   

 .٨٤: ١جني، احملتسب، ابن )  ١(



٣٨ المحور الثاني

يغدو وهو : فِإنه حرك حرف احللق النفتاح ما قبله كما قال بعضهم
محموم، وهذا ال يعد لغة ِإمنا هو متبع ما قبله، ولو  وهومحموم، يف يغدو 

. )١(" يقل ِإنه يفَعل وال مفَعول ملسئل رجل عن وزن يغدو وهو محموم
وألن هذا اللفظ بدأ بساكن عمدت بعض اللهجات يف اجلزيرة العربية 

األلفاظ وخباصة يف املنطقة الشرقية منها إىل إدخال مهزة الوصل فأنت تسمع 
امهبول، امهجوج، امهجور، امعروف، امعمور، امحفور،  :السابقة

وامللحوظ أن هذا الضرب . امحروث، امخبوز، امخبون، امغبون، امغسول
من التغري اللغوي خاص مبا فاؤه حرف حلقي حسب حتديد القدماء وهي 

، وكل هذه )اء واخلاءاهلمزة واهلاء، والعني والغني، واحل(ستة األحرف 
األحرف مثلنا هلا أعاله باستثناء حرف اهلمزة فله معاملة خمتلفة؛ ألنه يثقل 
بعد التسكني، ولذلك ختلصوا منه حبذفه ومطل الفتحة تعويضا، وإن شئت 

: صارت) مأْمور(التعبري بطريقة القدماء قلت سهلت اهلمزة، مثال ذلك 
) مأْخوذ(مامون، : صارت) مونمأْ(ماكول، :صارت) مأْكول(مامور، 
وألن هذا التغري خاص مبا فيه حرف حلقي جند أن ما جاء . ماخوذ: صارت
مجحود، : من سواها بقي مفتوح امليم ساكن الفاء، مثل) مفْعول(على 

  .ملْقوف، مرعوب، مرهون

                                 
  :وبيت كثري يف الديوان هو). نعل(ابن منظور، لسان العرب، مادة )  ١(

  إذا طُِرحت مل تطَِّب الكَلْـب رحيهـا   
    

وإن وِضعت يف مجِلـِس القَـوِم         
    شــــــــــمِت



٣٩   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

  تصحيح عين اسم المفعول من األجوف
ف فذهب إىل حذف شرح سيبويه ما ينال اسم املفعول من األجو

وتقول يف الياء مبيع ومهيب أسكنت العني وأذهبت واو " :الواو منه، قال
 ألنه ال يلتقي ساكنان وجعلت الفاء تابعةً للياء حني أسكنتها كما ؛مفعوٍل

م من الواو والضمة فلم عليهجعلتها تابعة يف بيٍض وكان ذلك أخف 
ذ كان من كالمهم أن يقلبوا جيعلوها تابعةً للضمة فصار هذا الوجه عندهم إ

الواو ياًء وال يتبعوها الضمة فراراً من الضمة والواو إىل الياء لشبهها باأللف 
وذلك قوهلم مشوب ومشيب وغار منول ومنيل وملوم ومليم ويف حور 

وأشار سيبويه إىل أن من العرب من يأيت باسم املفعول من غري  .)١("حري
رجه على األصل فيقول خميوط ومبيوع وبعض العرب خي: "تغيري، قال

 ومل تكن بعد ، حيث كان بعدها حرف ساكن،فشبهوها بصيوٍد وغيوٍر
م من عليه ألن الواوات أثقل ؛وال نعلمهم أمتوا يف الواوات ،األلف فتهمز

وقال يف . )٢(" فكرهوا اجتماعهما مع الضمة،الياءات ومنها يفرون إىل الياء
 على األصل فهذا أجدر أن يلزمه األصل قالوا وقد جاء مفعولٌ: "موضع آخر

  .)٣(" الواو على األصليءوال يستنكر أن جت، خميوطٌ
 املفعول من وأما املطرد يف هلجات اجلزيرة اليوم فتصحيح عني

مبيوع، مديون، مكيول، ويقولون يف :  العنييائياألجوف فيقولون يف ال
                                 

 .٣٤٨: ٣سيبويه، الكتاب، )  ١(
 .٣٤٩: ٣سيبويه، الكتاب، )  ٢(
 .٣٥٥: ٣سيبويه، الكتاب، )  ٣(



٤٠ المحور الثاني

يون، معيود، معيوف، حميوس، خميون، مريود، مسيوم، مص: الواوي العني
ومن ذلك : "وأما تصحيح اليائي فهو لغة لبين متيم، قال ابن جين. مقيول

اسم املفعول من الثالثي املعتلِّ العني حنو مبيع وخمَِيط ورجل مِدين من الدين 
ر وأصله مبيوع ومديون وخميوط فغفهذا كله مغيومع ذلك ،ر على ما مضىي 

ون مفعوال من الياء  عثمان عن األصمعي يتمحكاه أبوفبنو متيم على ما 
 ورمبا ختَّطوا الياء يف هذه إىل الواو وأخرجوا ...فيقولون خميوط ومكيول 

مفعوال منها على أصله وإن كان أثقل منه من الياء وذلك قول بعضهم ثوب 
، ولكن ابن السراج كان )١("وفرس مقوود ورجل معوود من مِرِضهمصوون 

: ِإىل اَألصِل فيقولُوبعض العرِب خيرجه "إمتام الواوات، قالأنكر علمه ب
لواواِت مل يقولوا يف مخيوطٌ ومبيوع وال حيذف وال نعلم أَنهم أَمتوا يف ا

، وكان املربد قبلُ قرا بالضرورة وأجاز )٢("مقوولٌ لثقِل الواِو) مقُوٍل(
فإذا اضطر " قوله تصحيح الواو كما صححت العني، وهذا ما يفهم من

؛ كما قال مبيوع: يع بابه إىل األصل، فيقولشاعر جاز له أن يرد مبيعا ومج
 :علقمة بن عبدة

  حىت تـذكر بيـضاٍت وهيجـه      
  

   الـدجن مغيـوم    عليـه يوم الرذاذ     
  :وأنشد أبو عمرو بن العالء  

  وكأا تفاحةٌ مطيوبةٌ
                                 

 .٢٦١: ١ابن جني، اخلصائص، ) ١(
عبداحلسني الفتلي : األصول يف النحو، حتقيق بن السراج، أبوبكر حممد بن سهل) ٢(

  .٢٨٣: ٣.) م١٩٩٦بريوت، /، مؤسسة الرسالة٣ط(



٤١   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

  :وقال آخر
  نبئت قومك يزعمونـك سـيدا     

  
ــ    ــيد مغي ــك س ــال أن   ونوإخ

؛ وذلك فيها، كراهيةٌ للضمة بني الواوينفأما الواو فإن ذلك ال جيوز   
  .مقوول، فلهذا مل جيز يف الواو ما جاز يف الياء: أنه كان يلزمه أن يقول

هذا قول البصريني أمجعني، ولست أراه ممتنعا عند الضرورة، إذ كان 
ي جاء يف الكالم والذ. قد جاء يف الكالم مثله، ولكنه يعتل العتالل الِفعل

: فمما جاء قوهلم .ليس على ِفعل، فإذا اضطر الشاعر أجرى هذا على ذاك
  :سرت سوورا وحنوه، قال أبو ذئيب: النوور، وقوهلم

  وغري ماء املـرد فاهـا فلونـه       
  

 وهـي أدمــاء  وروالنــكلـون    
ــارها   :وقال العجاج  ســــــــــ

  كأنّ عينيه من الغوور
وإمنا مث . متنين فيه واوين وض أل؛وهذا أثقل من مفْعول من الواو

  .)١("واوان بينهما ضمة
يف الواوي لثقل ) مقول(يف اليائي قال ) مبيوع(أفمن قالت من العرب 

اجتماع واوين إن هم صححوا العني؟ الذي أميل إليه أم مل حيذفوا الواو؛ 
بل قلبوها ياء كما هو احلال يف املسموع من هلجاتنا احلاضرة اليت ذكرنا 

مبيوع، وقلب الواو ياًءا جاء يف : مقيول كما قالوا:  هلا أعاله، فقالواأمثلة
                                 

، الس األعلى للشئون ٣ط(حممد عبداخلالق عضيمة :  حتقيقاملربد، املقتضب،)  ١(
وهو خطأ ) النؤور(وكتب اللفظ . ٢٤١: ١ .)م١٩٩٤القاهرة، / اإلسالمية

 .من غري مهز) روالنو (٢٤: ١طباعي ففي ديوان اهلذليني 



٤٢ المحور الثاني

فيقوي مذهبه يف أن احملذوف واو مفعول ، فأما اخلليل: "الشعر، قال ابن جين
  : قول الشاعر-علىفيما ذكره أبو -

سيكفيك صـرب القـوم حلـم       
  معــــــــــــرض

  وماء قدور يف القصاع مـشيب       
 )شبت الشيء أشوبه(؛ ألنه من )شوبم( أصله )مِشيب(: قوله: فقال  

 ملا جاز أن )مفعول( واو )مشوب(فلو كانت الواو يف . هإذا خلطته بغري
كون الم الفعل  ال جيوز قلبها إال أن ت)مفعول(؛ ألن واو )مِشيب(تقول فيها 

 ولكن الواو يف )رمي فهو مرِمي، وقضي فهو مقضي(: معتلة حنو قوهلم
  :كما قلبها اآلخر يف قوله، ياء قلبها عني الفعل ف)مشوب(

  أزمان عيناء سرور املسرور
  عيناء حوراء من العني احلري

  .)١("؛ ألنه مجع حوراء)احلُور(وأصله 

  )٢(أم التعريف في لهجة تهامة
، وتنسب )٣(وهذه من الظواهر العربية القدمية اليت استمرت إىل اليوم

نية يف األصل، ولكنها اليوم ال تستعمل هذه اللغة إىل قبيلة طيئ وهي قبيلة ميا
ليس  :"ومن املشهور ورودها يف احلديث الشريف وهو قوله . هذه اللغة

                                 
، ١ط(  وعبداهللا أمنيفيإبراهيم مصط: حتقيق  شرح التصريف،ابن جني، املنصف) ١(

 .٢٨٨: ١ )م١٩٥٤،القاهرة/وزارة املعارف العمومية
م ٢٠٠٥)نيسان(، إبريل ٥لعددا/السنة األوىل) حوار العرب( نشر يف جملة)  ٢(

 .٦٠-٥٥ص
  .٩٤ص رابني، اللهجات العربية، )٣(
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وقد يتوهم من مل يسمع هذا االستعمال أنه من ". من امِرب امصيام يف امسفر
 أو أنه على أحسن األحوال استعمال تراثي اندثر؛ ولكنا ما )١(خيال اللغويني
يف هلجتهم، ) أم(لناس يف امة يستخدمون أداة التعريف نزال نسمع ا

) أل(، وليست كل الكلمات اليت تدخلها )امسوق(فيقولون يف السوق 
؛ فالظاهر أن التغري قد أخذ طريقه إىل اللهجة، واملهم )أم(التعريفية تدخلها 

، ورمبا )أم( أداة التعريف أن بعض األمساء املعرفة قد حتمليف هذا املقام 
ولقد أثبت محد اجلاسر أمساء بعض .  احملليهذا على صعيد االستخداميكون 

كما مسعها منهم، وكان أحد ) أم(القبائل يف كتابه عن القبائل بأداة التعريف 
). الشريف: (أي) امشريف(طالب جامعة امللك سعود يكتب امسه العائلي 
يف الوثائق الرمسية، وإن ) أل(ويبدو أنَّ مثَّ التزاما رمسيا بكتابة أداة التعريف 

كان النطق احمللي على خالف ذلك، إذ مل أجد يف أدلة اهلاتف أو أمساء 
أما يف قائمة وزارة . الطالب يف نتائج االمتحانات ما ميثل هذه الظاهرة

، )الغريبة: امغريبة(، )اجلويف: اجمويف(، )اجلرب: اجمرب: (العمل من األمساء
  ).القليلة: لةامقلي(، )الفريد: امفريد(

  الظواهر التركيبية:ثانيا
  لغة أكلوني البراغيث في لهجات الجزيرة

ال خيطئ املالحظ للهجات العربية يف اجلزيرة وغريها أن الناس يقولون 
جنحوا الطالب، وسافروا الرجال، واعتمروا احلجاج، وهذه الطريقة : مثالً

                                 
 .٩٥صرابني، اللهجات العربية،  )١(



٤٤ المحور الثاني

الب، وسافر الرجال، جنح الط: ليست بالطريقة العربية املشهورة؛ إذ تقول
كما تقول جنح الطالب وسافر الرجل واعتمر احلاج؛ إذ  واعتمر احلجاج،

هذه اللغة . الفعل املسند إىل فاعل ظاهر يتجرد من عالمة دالة على العدد
 عليهاملشهورة يف التراث وهي املوصوفة بالفصاحة عند النحويني، وأما ما 

وهذه : "بالضعف، قال أبو حياناستعمال الناس فهو لغة وصفها النحويون 
 ها ليستاللغةُ عند مجهور النحويني ضعيفةٌ، وكثرةُ وروِد ذلك يدلُّ على أن

واجلمع بني الضمري واالسم الظاهر بعد الفعل فقد يتوهم أن . )١("ضعيفةً
استعماله عند الناس اليوم هو احنراف عن قصد السبيل وزيغ عن طريقة 

مر كذلك؛ ألنا جند اللغويني والنحويني رووا من العرب القدماء، وليس األ
النصوص العربية القدمية ما اجتمع فيه عالمة اجلمع والفاعل الظاهر، وهي 

؛ ألن هذا القول )أكلوين الرباغيث(اللغة اليت اصطلحوا على تسميتها بلغة 
واعلم أن من العرب : "قال سيبويه. قد اجتمع فيه الضمري واالسم الظاهر

 ضربوين قومك، وضرباين أخواك، فشبهوا هذا بالتاء اليت :من يقول
، وكأنهم أرادوا أن جيعلوا للجمع عالمة كما )قالت فالنةُ(يظهروا يف 

  :قال الشاعر وهو الفرزدق. جعلوا للمؤنث، وهي قليلة
ــه  ــوه وأُم ــايفٌّ أب ــن ِدي   ولك

  
      ـهليطَ أقاِربنَ السصرع٢("حبوران ي(  

  
                                 

: ، ارتشاف الضرب، حتقيق)أبوحيان( حيانبن   أثري الدين حممد بن يوسف)١(
 .٧٣٩: ٢) م١٩٩٨القاهرة، /، مكتبة اخلاجني١ط( رجب عثمان حممد

 .٤٠: ٢  سيبويه، الكتاب،)٢(



٤٥   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

. )١("وهذه لغة طيئ، وحكي أا من لغة أزد شنوءة":قال ابن عقيل
وما زالت هذه اللغة يف موطن . )٢(ونسبها الصفّار إىل بين احلارث بن كعب

  . )٣(طيئ اليوم وهو حائل وما حوهلا
  :ومن األشعار اليت استعملت هذه اللغة قول عبد اهللا بن قيس الرقيات

  تولّى قتـالَ املـارقني بنفـسه      
  

  )٤(ه مبعد وحمـيم     وقد أسلما   
  .أسلمه مبعد ومحيم: أي  

  :وقول عمرو بن ملقط
ــا  ــد القفَ ــاك عن ــا عين   أُلِْفيت

  
         ـهذا واقي ٥(أولَى فـأولَى لـك(  

  .أُلفيت عيناك :أي  
  :وقول الشاعر

  يلومــونين يف اشــتراء النخيـــ
  

        م٦( ـِل قـومي فكلـهم أَلْـو(  
                                   

 .٣٩٤: ١ ابن عقيل، املساعد على تسهيل الفوائد، )١(
 حممد حميي الدين عبداحلميد: اء الدين عبداهللا بن عقيل، شرح ابن عقيل، حتقيق )٢(

 .٣٩٧: ١) م١٩٥٨، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، ١٠ط(
، دار األندلس، ١ عبدالرمحن السويداء، النكهة الطائية يف اللهجة احلائلية، ط)٣(

 .٣٧-٣٢م، ص١٩٩٨حائل، 
بريوت، /دار صادر(حممد يوسف جنم :  عبيداهللا بن قيس الرقيات، ديوانه،حتقيق)٤(

 .١٩٦،ص ٢س٣٥ق.) ت.د
حممد : حتقيق ، يف اللغةالنوادركتاب األنصاري، سعيد بن أوس بن ثابت زيد   أبو)٥(

 .٢٦٨ ص.)م٢٠٠١بريوت، /،دار الشروق١ط( عبدالقادر أمحد
 .٦٢٩: ٢سر صناعة اإلعراب،   ابن جين، )٦(



٤٦ المحور الثاني

  :وقال العتيب
ــشيب الح ــواين ال ــن الغ  رأي
ــي   بعارضـــــــــ

  )١(فأعرضن عين باخلـدود النواضـر       
  .رأت الغواين: أي  

  :وقول الشاعر
  نصروك قومي فاعتززت بنـصرهم    

  
  )٢(ولو انهم خذلوك كنـت ذلـيال        

  .أي نصرك قومي  
  :وقول الشاعر

  نــسيا حــامتٌ وأوس لــدنْ فــا
  

  )٣(ضت عطاياك يا ابن عبد العزيـز        
  . نسي حامت وأوس: أي  

  :هذه اللغة، قال) ه٢٣٠(أبو متام وقد استعمل 
  شجا يف احلشا ترداده لـيس يفتـر       

  
        آمـايل وإين ملفطـر نم٤(به ص(  

  :صامت آمايل، وقال: أي  

                                 
طه :  ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح حتقيق)١(

وابن عقيل، املساعد على . ٢٤٨  ص،)م١٩٨٥وزارة األوقاف، بغداد، (حمسن 
 .٣٩٣: ١تسهيل الفوائد، 

 .٢٤٧ ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، )٢(
 .٢٤٧ مالك، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح،  ابن)٣(
حممد : ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التربيزي، حتقيق      ،  )متام أبو(حبيب بن أوس     )٤(

 .٢١٤: ٢ )م١٩٨٣القاهرة، / ، دار املعارف مبصر٣ط(عبده عزام 



٤٧   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

ـا          ولو كانت األرزاق جتري علـى احلج
  

  (هلكْن إذًا مـن جهلـهن البـهائم         
  . أي هلكت البهائم  )١
  :وكذلك استعملها املتنيب  أيضا فقال

  ى وما رمتا يـداه فـصابين    ورم  
  

       ـريحت هاموالـس عذّبي هم٢(س(  
  .وما رمت يداه :أي  

  :وقوله
  نفديك من سيٍل إذا سئلَ النـدى      

  
       ـسيحوم ٍل إذا اختلَطا دمو٣(ه(  

  .اختلط دم ومسيح: أي  
  :وقوله

  لَــه يقــال أحــد يــستحي ال
  

  لُوكضه  آلُ  نيولوا  أو ب٤(فَـض(  
  .ل بويهنضلك آ: أي  

وملّا وصف سيبويه هذه اللغة بالقلة خرج ما يف القرآن من اآليات اليت 
وقال . )٥(ظاهرها أا على هذه اللغة على أن االسم الظاهر بدل من الضمري

                                 
 .١٧٨: ٣متام، ديوانه،    أبو)١(
، ٢ط( دالصمد املتنيب، ديوانه بشرح الربقوقيأمحد بن احلسني بن احلسن بن عب )٢(

 .٣٦٩: ١) م١٩٨٦بريوت، / دار الكتاب العريب
 .٣٧٧: ١  املتنيب، ديوانه بشرح الربقوقي، )٣(
 .٢٥: ٤  املتنيب، ديوانه بشرح الربقوقي، )٤(
 .٤١: ١ سيبويه، الكتاب، )٥(



٤٨ المحور الثاني

واحلقيقة أن . )١(ابن الشجري إم محلوا موضعني من القرآن على هذه اللغة
  . ما محل من ذلك أكثر

ونَ الشفَاعةَ ِإالَّ مِن اتخذَ ِعند الرحمِن عهدا﴾ ﴿ال يمِلكُ: قال تعاىل
  ] ٨٧:مرمي[

الواو يف ال ميلكون إن جعل ضمريا فهو للعباد ودل :  "قال الزخمشري
 ألم على هذه القسمة وجيوز أن تكون عالمة ؛ ذكر املتقني وارمنيعليه

  .)٢(" اجلمععين ألنه يف م؛للجمع كاليت يف أكلوين الرباغيث والفاعل من اختذ
  ]االنبياء-٣[﴿وأَسروا النجوى الَِّذين ظَلَموا﴾ : وقال تعاىل

: منها قوله) أسروا(ذكر النحاس ستة خترجيات لوجود الواو يف الفعل 
وقال . )٣("وأجاز األخفش أن يكون على لغة من قال أكلوين الرباغيث"

 وأسروا إشعارا بأم املوسومون أبدل الذين ظلموا من واو:" الزخمشري
  .)٤("بالظلم الفاحش فيما أسروا به أو جاء على لغة من قال أكلوين الرباغيث

  ]  املؤمنون-١[﴿قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ﴾ : وقال تعاىل

                                 
 .٢٠١: ١ ابن الشجري، أمايل ابن الشجري، )١(
عن حقائق الترتيل،  لقاسم حممود بن عمر الزخمشري، الكشافا جاراهللا أبو )٢(

: ٣.) م١٩٦٦القاهرة .  البايب احلليبفيمصط. الطبعة األخرية(وعيون األقاويل 
٤٥. 

زهري غازي :  حتقيقالنحاس، إعراب القرآن،جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  أبو )٣(
 .٦٤: ٣ . )م١٩٨٥ بريوت،/ ، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية٢ط( زاهد

 .١٠٢: ٣ الزخمشري، الكشاف، )٤(



٤٩   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

 قراءة طلحة بن عليهويقال أفلحه أصاره إىل الفالح و: "قال الزخمشري
على أكلوين ) أفلحوا(عول وعنه على البناء للمف) أُفِْلح(مصرف 
  .)١("الرباغيث

  ]املائدة-٧١[﴿ثُم عموا وصموا كَِثري ِمنهم﴾ : قال تعاىل
أشار النحاس إىل أنه مل يقل عمي وصم وذكر خترجيات منها أن تكون 

  . )٢(على لغة أكلوين الرباغيث
ةٌ قَاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه ﴿لَيسوا سواًء ِمن أَهِل الِْكتاِب أُم: قال تعاىل

  ] آل عمران-١١٣[آناَء اللَّيِل وهم يسجدونَ﴾ 
يها حرف يدل على اجلمع وقيل أمة اسم ليس والواو ف"قال العكربي

  .)٣("أكلوين الرباغيث وسواء اخلرب وهذا ضعيف كما قالوا
 )٤(كووردت هذه اللغة يف نصوص بعض األحاديث ذكر منها ابن مال

 كن نساُء املؤمناِت يشهدن مع رسول اهللا ( قول عائشة رضي اهللا عنها
يتعاقبون : (أي كانت نساء املؤمنات، ومنها قول النيب ). صالة الفجر
وكن أمهايت : (يتعاقب فيكم مالئكة، ومنها قول أنس: أي) فيكم مالئكةٌ

قد حاوله ابن وأما تفسري هذا االستعمال ف. وكانت أمهايت: أي) حيثثنين

                                 
 .١٧٧: ٣ الزخمشري، الكشاف، )١(
 .٣٣: ٢ النحاس، إعراب القرآن، )٢(
 .٢٨٦: ١ العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، )٣(
 -٢٤٦ ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح،)٤(

٢٤٧. 



٥٠ المحور الثاني

والسبب يف هذا االستعمال أن الفاعل قد يكون غري قابل "مالك يف قوله
فإذا قصدت تثنيته أو مجعه والفعل جمرد مل ). من(لعالمة تثنية وال مجع كـ

فأراد أصحاب هذه اللغة متييز فعل الواحد من غريه فوصلوه . يعلم القصد
د قصد اإلفراد، فرفعوا وجردوه عن. عند قصد التثنية واجلمع بعالمتيهما

  . )١("اللبس، مث التزموا ذلك فيما ال لبس فيه، ليجري الباب على سنن واحد
وهذا التفسري على طرافته وذكاء قائله ال يبدوا مقنعا، وأما وصف 
سيبويه هلذا االستعمال بالقلة فلعله جاء قياسا إىل اللغة األدبية املشتركة ال 

ومن املعلوم أن اجلمع اللغوي غري . العرباللغة اليت كانت بني أوساط 
واألقرب إىل . مستغرق جلميع ما كانت حتفل به البيئات اللغوية يف اجلزيرة

املنطق أنّ تكون هذه الظاهرة هي أصل االستعمال عند العرب مث ختففوا 
بترك عالمات التثنية واجلمع لظهور إسناد الفعل إىل الفاعل بعده، ولعل مما 

 هذه الظاهرة يف لغة سامية أخرى وهي العربية إذ وجد يشهد لذلك أن
٪ من تراكيب سفري التكوين ٩٠ممدوح عبدالرمحن أا وردت يف 

وتدل مقارنة : "وقال رمضان عبدالتواب. )٢(واخلروج يف الكتاب املقدس
اللغات السامية، أخوات العربية، على أن األصل يف تلك اللغات، أن يلحق 

 واجلمع للفاعل املثىن واموع، كما تلحقه عالمة الفعل عالمة التثنية
: التأنيث، عندما يكون الفاعل مؤنثًا، سواء بسواء؛ ففي اللغة العربية مثال

                                 
 .٢٤٧تصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح،  ابن مالك، شواهد التوضيح وال)١(
، نقال عن ظاهرة ١٧٤ ممدوح عبدالرمحن، من أصول التحويل يف حنو العربية، )٢(

 .٧٧لسمري آل ربح، ص) معاين القرآن وإعرابه( احلذف عند الزجاج يف كتابه



٥١   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

wayy?m?t? gam ?n?hem mohl?m w - kilg?nوترمجته احلرفية  :
 l? y?k?m? r???tm: ، ومثل ذلك أيضا فيها)فماتا كالمها حملون وكليون(

bammi?p?tومثل ذلك يف )ال يقومون األشرار بالعدل: (ته احلرفية وترمج ،
لئال : ( وترمجته احلرفيةdalm? ng?r?n hr?n? batt?k: اآلرامية، يف حنو

 ?wah?r:، وكذلك احلال يف احلبشية يف حنو)يزنوا اآلخرون بامرأتك
?hz?bا)فعادوا الشعوب: ( وترمجته احلرفيةومثل ذلك أيض ، :wabazh? 

wel?d?m١()"وكثروا أطفاهلم: (رمجته احلرفية وت؟(.  

  الخبرية عن العامل فيها) كم(تأخير 
اخلربية اليت هي من ألفاظ ) كم(نسمع يف هلجات اجلزيرة تأخري 
كم : ، األصل)عرفت كم واحد: (الصدارة عن العامل فيها، يقولون مثالً

 وحكى األخفش أن: "واحٍد عرفت، وهو استعمال عريب قدمي، قال املرادي
 كم ملكت(: على كم اخلربية، فتقول على هذابعض العرب يقدم العامل 

ا، والصحيح أنه جيوز القياس عليههي من القلة حبيث ال يقاس :  فقيل)غالٍم
  . )٢("ا، وأا لغةعليه

                                 
حبوث ودراسات يف " رمضان عبد التواب، ظواهر لغوية من هلجة طيئ القدمية)١(

 . ٢٨٥ -٢٥٣ص  القاهرة،/، جممع اللغة العربية"بيةاللهجات العر
مهع (ووصفت هذه اللغة بالرداءة يف . ١٣٤١: ٣املرادي، توضيح املقاصد، )  ٢(

 .، وهو غريب)٨: ٢اهلوامع للسيوطي،



٥٢ المحور الثاني

  :للتشبيه في منطقة عسير) كما(استعمال 
عمرو كما زيد، أي كزيد، ومن : نسمعهم يف جنوب اململكة يقولون

اهي كما سعيد وحامد باملعزه ...مايقرا"ا جاء يف قصة بلهجة غامد ذلك م
  : وكذا قول القائل)١(" ....

ـا معـيض         يعايض انته فاملواقف كم
  

  )٢(اجـي بييت حجر ونته بويتـك ز       
  :وتسمع كذلك يف اليمن كما قال الشاعر الشعيب  

  التكون مغرور كما زيد اهلـاليل     
  

  شف ذياب هد األمري ناصب خيامـك        
بعد كاف التشبيه، وهو أمر ذكرته كتب ) ما(وهذا من قبيل زيادة   

  :والزائدة امللغاة كقول الشاعر): "ما(النحو، قال املرادي عن
ـ ون نصرم و النـا، ونـ ع ـ ملَ أن ه  
  

  مجـارِ ، و عليه رومج، م اِسما الن كَ  
  .)٣("وما زائدة. اِسكالن: ، أيجبر الناِس  

                                 
)١  (http://almadaan.com/forum/showthread.php?t=٦٢٠٦ 
)٢  (http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=١١٨٣٧٦ 

فخر الدين قباوه، :  يف حروف املعاين، حتقيقاملرادي، اجلىن الدايناحلسن بن قاسم )  ٣(
 .٤٨٢، ص)م١٩٩٢بريوت،/ ، دار الكتب العلمية١ط(وحممد ندمي فاضل 



٥٣   أصول فصيحة لظواهر لهجات الجزيرة العربية

  خامتة
 هم هذا البحث رصد ما بني اللهجات واللغة الفصيحة من كن منمل ي

ألن هذا هو األصل منذ كانت اللهجات مستوى ؛ اتفاق يف الظواهر اللغوية
من مستويات اللغة العربية بعامة؛ وألن هذا أمر يصدقه االستعمال وتظهره 

مر املشاهدة احلية، وأما األلفاظ اليت توافق ا اللهجات اللغة الفصيحة فهو أ
من أكثر األمور ظهورا وبروزا ومن أجل ذلك جاء معجم األصول الفصيحة 
لأللفاظ الدارجة للشيخ حممد بن ناصر العبودي يف ثالثة عشر جملدا؛ ألنه 
يكاد يكون إعادة للمعجم العريب غري أنه معزز بالشواهد من االستعمال 

هذه الظواهر وأما هذا البحث فكان مهه الوقوف على . الدارج كما يسميه
الصوتية والتركيبية اليت يظن أا من احنراف اللهجة عن اللغة الفصيحة 
لتأصيل انتمائها إىل الفصيحة، ومن الطبيعي أن أكثر الظواهر هي من قبيل 

 ألن التغري فيها أشد والتنوع فيها أكثر خبالف القضايا ؛الظواهر الصوتية
 الظواهر الصوتية، ومل يكن البحث التركيبية اليت ال يناهلا التغري كما ينال

مستقريا لكل الظواهر بل وقف على أبرزها وأوضحها، ومن تلك الظواهر 
 اإلتباع يف هلجات جند كقوهلم جئيت، ومطل كسرة تاء املخاطبةالصوتية 

املركب الصويت ر كقوهلم شتا، وأما اإلمالة يف هلجة سديو كما يف احلمِد هللا،
 فهو متيز هلذه اللهجة بأا وافقت الفصيحة لوشميف هلجة ا) ـَي(و) ـَو(

قلب املركب الصويت يف وقت تغريت فيه معظم اللهجات العربية، وجند 
حذف ياء و كم،يعل كما يف عالكم أي ألفًا يف هلجة البادية) ـَي(و) ـَو(

بين قلب اجليم ياء يف هلجة حوطة  كما يف أكرمن، واملتكلم يف هلجة القصيم
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 كما يف يف مشايل جند) ها(حذف األلف من الضمري ريال، و كما يف متيم
 نطق تاء التأنيث تاء عند الوقف ال هاًءا يف هلجة حائليكرمه أي يكرمها، و

 كما  يف هلجة حائلقلب تاء ما مجع بألف وتاء هاًءامثل بريدت أي بريدة، و
وفالفني  كما يف فالف قلب الثاء فاء يف هلجة القطيفيف البناه أي البنات، و
 كما يف حممدو أي الوقف بني مطل احلركة والتسكنيأي ثالث وثالثني، و

لص من املضعف التخكما يف هيعة يف هيأة، ونطق اهلمزة عينا حممد، و
 كما يف تسكني ميم مفعول وفتح فائهاوإقحام ياء الوقاية كما يف رديت، و

أم وع، و كما يف مبيتصحيح عني اسم املفعول من األجوفمعروف، و
 فقليلة ولكن الظواهر التركيبيةوأما .  كما يف امسوقالتعريف يف هلجة امة

يف وهي منتشرة لغة أكلوين الرباغيث أشهرها ما يسمى عند النحويني 
 وغري اجلزيرة ورأينا أا األصل الذي تركته الفصيحة ولكنه هلجات اجلزيرة

ومن الظواهر  ،استمر يف االستعمال اللهجي كما يف قدموا الضيوف
 مثل قوله اشتريت كم قلم، اخلربية عن العامل فيها) كم(تأخري التركيبية 

 كقوهلم عمرو كما زيد يكرم للتشبيه يف منطقة عسري) كما(استعمال ومنها 
وليس هذا البحث دعوة لتقوية العاميات أو اعتمادها بل هو دعوة . ضيوفه

ني الفصيحة، وهذا مطلب قومي إىل االستفادة منها وتقريب الفجوة بينها وب
ينبغي أن تنهد إليه املؤسسات فيصار إىل مجع علمي دقيق صويت وكتايب 

 . لكل الظواهر املتاحة قبل أن تعصف ا زوابع التغريب ورياح العوملة العاتية
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  املصادر واملراجع
  ):ھ٣٧٠(األزهري؛ أبومنصور حممد بن أمحد

دار الكتاب (  هارون وآخرينعبدالسالم حممد: حتقيق  ذيب اللغة،
  ).القاهرة/ العريب

  ):ه٧(األعشى؛ ميمون بن قيس بن جندل
  )القاهرة/ مكتبة اآلداب(حممد حسني  :ديوان األعشى الكبري، حتقيق

  ):ھ٢١٥ت(زيد سعيد بن أوس بن ثابت أبو األنصاري؛
  .) م١٩٦٧بريوت، / ، دار الكتاب اللبناين٢ط(النوادر يف اللغة، 

  ):ھ٣٩٢ت (الفتح عثمان وابن جين؛أب
 /دار القلم ،١ط( حسن هنداوي:حتقيق سر صناعة اإلعراب،-
  .)م١٩٨٥ دمشق،
الس : القاهرة( النجدي ناصف وآخرين علىاحملتسب، حتقيق -

  ،)م١٩٦٦األعلى للشؤون اإلسالمية، 
  اجلاسر؛ محد 

  )م١٩٧١الرياض،:دار اليمامة(يف سراة غامد وزهران
  : اجلهيمان؛ عبدالكرمي

 األمثال الشعبية يف قلب جزيرة العرب، دار أشبال العرب، الرياض،
  .ھ١٤٠٢

  احلريب؛ حممد الباتل 
، مركز محد اجلاسر ١ط (دراسة يف اللغة احملكية يف حوطة بين متيم
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 .)م٢٠٠٨ الرياض، /الثقايف
  ):ه٧٥٦(حيان؛ حممد بن يوسف أبو

وجود والشيخ الشيخ عادل أمحد عبدامل: تفسري البحر احمليط، حتقيق
  ).م١٩٩٣القاهرة، / ، دار الكتب العلمية١ط(  حممد معوضعلى

  )ھ١٠٨٩( حممد بن أيب بكر املرابط الدالئي؛
 الصادق فيمصط: نتائج التحصيل يف شرح كتاب التسهيل، حتقيق

  .)ت.بنغازي، د(الغريب 
  :رابني، شيم

، ١ط( عبدالكرمي جماهد: اللهجات العربية الغربية القدمية، ترمجة
 ).م٢٠٠٢، بريوت /املؤسسة العربية للدراسات والنشر

  :آل ربح، مسري
معاين القرآن وإعرابه، رسالة  :ظاهرة احلذف عند الزجاج يف كتابه

  ).ھ١٤٢٥جامعة امللك سعود، الرياض، ( ماجستري
  ):ھ٣١١ت( الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري

،عامل ١ط( شليب عبداجلليل عبده :حتقيق معاين القرآن وإعرابه،
  .م١٩٨٨ بريوت، /الكتب

  )  ھ٣٣٧(الزجاجي؛ أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق
امع : دمشق(عزالدين التنوخي : اإلبدال واملعاقبة والنظائر، حتقيق

  ) .م١٩٦٢العلمي، 
  ):ھ٥٣٨(القاسم حممود بن عمر الزخمشري؛ جاراهللا أبو
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  .).م١٩٦٦القاهرة .  البايب احلليبفيمصط. الطبعة األخرية(الكشاف 
  :السويداء؛ عبدالرمحن 

، دار األندلس، حائل، ١النكهة الطائية يف اللهجة احلائلية، ط-
  .م١٩٩٨
  ).م١٩٨٧دار السويداء، الرياض، ( فصيح العامي يف مشال جند -

  ):ھ١٨٠(أبو بشر عمرو عثمان بن قنرب سيبويه؛
ية العامة اهليئة املصر( عبدالسالم حممد هارون: الكتاب، حتقيق

  .)م١٩٧٥ القاهرة، /للكتاب
 بن حممد بن محزة علىالسعادات هبة اهللا بن  أبو ابن الشجري؛

  ):ھ٥٤٢ت( احلسين
/ ،مكتبة اخلاجني١ط(حممود حممد الطناحي : حتقيق األمايل الشجرية،

  .)م١٩٩٢القاهرة، 
  :أوس إبراهيم أبو الشمسان؛

  .)م١٩٩٧الرياض،/،مكتبة الرشد١ط(دروس يف علم الصرف-
األبعاد األمنية، : توحيد معايري النقل الكتايب ألمساء األعالم العربية-

  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
  :ضاحي  عبدالباقي؛

  ).م١٩٨٥القاهرة، / جممع اللغة العربية(لغة متيم 
  :عبدالرمحن؛ ممدوح

 القاهرة، دار املعرفة اجلامعية،(من أصول التحويل يف حنو العربية
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  ).م١٩٩٩
  : العبودي؛ حممد بن ناصر

معجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة أو ما فعلته القرون بالعربية 
  ).م٢٠٠٩الرياض، /مكتبة امللك عبدالعزيز العامة(ـيف مهدها ل

  ):ھ٢١٠(أبو عبيدة؛ معمر بن املثىن
  ).م١٩٥٤مصر، /، دار الفكر٢ط(فؤاد سزكني  :جماز القرآن، حتقيق

  ): ھ٦٦٩( بن مؤمنعلىبن عصفور؛ ا
  ).م١٩٨٠دار األندلس،  ،١ط(السيد إبراهيم حممد : ضرائر الشعر، حتقيق

  ):ھ٦١٦(البقاء عبداهللا بن احلسني الضرير أبو العكربي؛
، عيسى البايب ١ط(حممد البجاوي : التبيان يف إعراب القرآن، حتقيق

  ).م١٩٧٦القاهرة، / احلليب
  ):ھ٧٦٩(بداهللا ابن عقيل؛ اء الدين ع

  .)م١٩٨٠مكة املكرمة، / جامعة أم القرى(على تسهيل الفوائد  املساعد،-
، املكتبة ١٠ط(حممد حميي الدين عبداحلميد: شرح ابن عقيل، حتقيق-

  ).م١٩٥٨التجارية الكربى، القاهرة، 
  :الغوث؛ خمتار 

  ).م١٩٩٢، النادي األديب، الرياض، ١ط(لغة قريش 
  ):ھ٣٧٧(سن بن أمحد بن عبدالغفار احلعلى أبو الفارسي؛

/ ، جامعة الرياض١ط( حسن شاذيل فرهود: حتقيق    التكملة،
  .)م١٩٨١الرياض، 
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  ):ھ٢٠٧(زكرياء حيىي بن زياد أبو الفراء؛
،دار الكتب ١ط( النجارعلىأمحد جنايت وحممد  :حتقيق معاين القرآن،

  .)م١٩٥٥القاهرة،/املصرية
  ):ھ٤٣٧(لبحممد مكي بن أيب طا القيسي؛ أبو

حميي الدين : الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، حتقيق
  )  .م١٩٧٤دمشق،/ جممع اللغة العربية(رمضان 

  ):ھ٦٧٢ت(عبداهللا مجال الدين حممد أبو ابن مالك؛
طه : شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، حتقيق

  ).م١٩٨٥وزارة األوقاف، بغداد، (حمسن 
  )ه٣٥٤(محد بن احلسني بن احلسن بن عبدالصمداملتنيب؛ أ

/ ، دار الكتاب العريب٢ط(ديوان املتنيب، بشرح عبدالرمحن الربقوقي 
  ).م١٩٨٦بريوت، 

  )ه٧٤٩( ؛ احلسن بن قاسماملرادي
فخر الدين قباوه، وحممد ندمي :  يف حروف املعاين، حتقيقاجلىن الداين

  )م١٩٩٢بريوت،/ ، دار الكتب العلمية١ط(فاضل 
  :حممد بن عبدالرمحن بن حممد املفدى؛

ق الفرائد على تسهيل يعلحياته وآثاره ومنهجه يف كتابه ت: الدماميين
  ).م١٩٨٢الرياض،  /، اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون١ط(الفوائد 

   :املطليب؛ غالب فاضل
  ).م١٩٧٨ وزارة الثقافة والفنون،: بغداد(هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة
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  ):ھ٦٤٣ت(علىابن يعيش؛موفق الدين يعيش بن 
   .)   ت.القاهرة،د/ دار الطباعة املنريية(شرح املفصل
  مواقع عنكبية

http://almadaan.com/forum/showthread.php?t=٦٢٠٦ 
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=١١٨٣٧٦  
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  فهرس املوضوعات 
  ٧.......................................الظواهر الصوتية والصرفية:أوال

  ٧.............................................مطل كسرة تاء املخاطبة

  ٨...............................................اإلتباع يف هلجات جند

  ١١..............................................اإلمالة يف هلجة سدير

  ١٥.......................يف هلجة الوشم) ـَي(و) ـَو(املركب الصويت 

  ١٦..............ألفًا يف هلجة البادية) ـَي(و) ـَو(قلب املركب الصويت 

  ١٩..................................حذف ياء املتكلم يف هلجة القصيم

  ٢٢...............................قلب اجليم ياء يف هلجة حوطة بين متيم

  ٢٤.........................يف مشايل جند) ها(حذف األلف من الضمري 

  ٢٧................نطق تاء التأنيث تاء عند الوقف ال هاًءا يف هلجة حائل

  ٢٩....................... تاء ما مجع بألف وتاء هاًءا يف هلجة حائلقلب

  ٣٠......................................قلب الثاء فاء يف هلجة القطيف

  ٣١..................................الوقف بني مطل احلركة والتسكني

  ٣٣...................................................نطق اهلمزة عينا

  ٣٥............................:التخلص من املضعف وإقحام ياء الوقاية

  ٣٦......................................تسكني ميم مفعول وفتح فائها

  ٣٩..............................تصحيح عني اسم املفعول من األجوف

  ٤٢...........................................أم التعريف يف هلجة امة

  ٤٣.............................................واهر التركيبيةالظ:ثانيا
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  ٤٣..............................لغة أكلوين الرباغيث يف هلجات اجلزيرة

  ٥١.................................اخلربية عن العامل فيها) كم(تأخري 

  ٥٢.............................للتشبيه يف منطقة عسري) كما(استعمال 

  ٥٣...........................................................خامتة

  ٥٥................................................املصادر واملراجع

  ٥٥.........................):ه٧(األعشى؛ ميمون بن قيس بن جندل

  ٥٥..)القاهرة/ مكتبة اآلداب(حممد حسني :ديوان األعشى الكبري، حتقيق

  ٥٥.............):ھ٢١٥ت(؛أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابتاألنصاري

  ٥٥............................):ھ٣٩٢ت (ابن جين؛أبوالفتح عثمان

  ٥٦...............):ھ٣١١ت(الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري

  ٥٧....................):ھ١٨٠(سيبويه؛أبو بشر عمرو عثمان بن قنرب

  بن حممد بن محزة احلسينعلىابن الشجري؛أبوالسعادات هبة اهللا بن 
  ٥٧...................................................):ھ٥٤٢ت(

  ٥٧.......................................:الشمسان؛أبوأوس إبراهيم

  ٥٨............):ھ٣٧٧( احلسن بن أمحد بن عبدالغفارعلىالفارسي؛أبو

  ٥٩...........................):ھ٢٠٧(حيىي بن زيادالفراء؛أبوزكرياء 

  ٥٩.................):ھ٦٧٢ت(ابن مالك؛أبوعبداهللا مجال الدين حممد

  ٦٠.....................................................مواقع عنكبية

  ٦١..............................................فهرس املوضوعات



الرتاكيب النحوية يف اللهجة 
التهامية اليمانية وصلتها بالعربية 

   الفصحى

    إعداد   

  إبراهيم عبود السامرائي/ د
  





٦٥ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  :املقدمة  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب العريب 

  .األمني، وعلى آله وصحابته الطيبني الطاهرين
  :أما بعد

احلديثة،  لهجة امة اليمن، هي إحدى اللهجات العربية القدمية،ف
وسأدرسها دراسة لغوية وصفية استقرائية ال فلسفية، من حيث الظواهر 

وسيكون املستوى املدروس هو املستوى العامي، الذي يشترك فيه . النحوية
 ويستخدمونه يف أمورهم اليومية من -نساًء ورجاالً-هجة مجيع أبناء الل

  .عمل وبيع وشراء وزيارات وحكايات وأمثال وغري ذلك

  :أهمية البحث وأهدافه
 تأيت أمهية البحث من كونه يف هلجة امة، اليت هي إحدى هلجات 
اليمن، وامة جزء من جزيرة العرب، مهد اللغة العربية، قبل تفرعها 

وامة ذات أصل عريب عريق، فقد سكن سهل امة قبائل عربية . وانقسامها
محري -أصيلة من أوالد قحطان أيب اليمن، حيث تفرع من أوالد قحطان 

 منها من خرج من اليمن وانتشر يف ، ولكل منهم بطون كثرية-وكهالن
ومن . بالد العرب األخرى، ومنها من ال يزال باقياً فيها إىل وقتنا هذا

  .ر قبيلة األشاعرة اليت سكنت  بوادي زبيد وما تزالكهالن تنحد
حتليلية ال  إنه يدرس الظواهر النحوية يف اللهجة دراسة حنوية وصفية،

 على حد -فلسفية، مع بيان صلتها بالعربية الفصحى، حيث مل يسبق 
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 . دراسة هذه الظواهر يف اللهجة التهامية من قبل-علمي
 يف اللهجة عن العربية الفصحى، رصد الظواهر النحوية اليت اختلفت

 .بغرض معرفة التحوالت والتغريات اليت حدثت يف مسريا منذ القدم
تظهر احلاجة اليوم إىل مجع اللهجة وتوثيقها من أفواه املتحدثني ا قبل 

 .اندثارها، وذلك يلقي الضوء على أنشطة اتمع املختلفة
رحلة تارخيية من الكشف عن مؤدي إىل دراسة اللهجة التهامية ت

 تطور اللغة، وإعادة ما استعبد من ألفاظ هذه اللهجة إىل حضرية مراحل
 .اللغة العربية

 :منهج البحث

 يصف فالبحث. منهج الدراسة هو املنهج الوصفي االستقرائي
التراكيب النحوية يف اللهجة املدروسة كما هي، دف الوصول إىل القواعد 

  .العامة اليت حتكم اللهجة

 :ائل البحثوس

  :اعتمدت يف مجع مادة هذا البحث على
 املالحظة املباشرة البصرية والسمعية، حيث سكنت يف امة ست -١

سنوات، كنت أتنقل بني مديرياا وقراها من املخا حىت حرض وما 
 .جاورها، وشافهت أهلها وحتدثت معهم طويالً، وكنت أدون ما أمسع

 حيث سجلت الكالم مشافهة  التسجيل بواسطة جهاز التسجيل،-٢
 .من خالل األحاديث واحملاورات املباشرة مع أهايل امة
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ليكون ممثالً صحيحاً لبيئته ) الراوي( االستعانة باملساعد اللغوي -٣
 .)١(اللغوية

وقد قمت بفرز املادة اموعة واستخالص املسائل النحوية منها 
 بني اللهجة واللغة العربية وتأصيلها ما أمكن، واستخالص العالقات القائمة

  .الفصحى

 :الدراسات السابقة

لقد اطلعت على العديد من الدراسات السابقة يف اللهجات العربية 
احلديثة، منها ملستشرقني، ومنها لعلماء عرب، والذي سأذكره يف هذه 

  :الدراسات هنا ما يتعلق باللهجات اليمنية احلديثة، وكاآليت
 .زيرة العربية، اندبرييجهلجة املهرة يف جنوب اجل

 .هلجة مدينة صنعاء، أثُّوري روسي
 .اللهجة اليمانية يف النكت واألمثال الصنعانية، زيد عنان

 .هلجات صعدة، بيتربنشتيد
 ).رسالة ماجستري(األصوات يف هلجة مدينة ذمار، عباس السوسوه 

 ).رسالة دكتوراه(أمحد سامل الضرييب  ،هلجة العوذلية
 ).رسالة ماجستري(عبداهللا حممد سعيد  ،هلجة الوازعية

 ).رسالة دكتوراه(، عبداهللا حممد سعيد )شرعب(هلجة قبائل املخالف 

                                 
 . مت اختيار املساعد ضمن الشروط اليت وضعها املتخصصون يف هذا اال-١
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 .هلجة خبان، حممد ضيف اهللا حممد الشماري
 ).رسالة دكتوراه(هلجة وصاب، حيىي إبراهيم قاسم ناصر 

 .ية ، للباحث، نشره يف جملة دراسات مينصوات اللغوية يف اللهجة التهاميةاأل
األساليب اإلنشائية يف اللهجة التهامية، للباحث، نشره يف جملة جامعة 

 .العراق/ األنبار

  :البيئة الجغرافية
البيئة اجلغرافية للهجة هي سهل امة الواقع يف اجلانب الغريب 

 ومن اجلنوب حمافظة ، وحيده من الشمال حمافظة حجة،للجمهورية اليمنية
 ومن الغرب البحر ،ويت، وصنعاء، وأب، ورمية ومن الشرق حمافظة احمل،تعز

األمحر، وسهل امة ميتد من املخا جنوبا إىل حرض مشاالً و يشمل املديريات 
  :اآلتية

باجل، برع، بيت الفقيه، زبيد، حيس، اجلراحي، اخلوخة، الدريهمي، 
وص، اللحية، املنصورية، الزهرة، الزيدية، السخنة، الصليف، الضحي، القنا

، احلوك ولكل مديرية من هذه املديريات قرى تتبعها، وقد مشلت عةاملراو
الدراسة مجيع هذه املديريات، حيث شافهت أهلها، وحتدثت إليهم طويالً، 
وسجلت كثرياً من احملاورات معهم تسجيالً صوتياً، يعد ذا أمهية بالغة يف 

  .البحث النحوي

  :قبائل سهل تهامة اليمن
سهل امة اليمن فهي قبائل عربية أصيلة من أما القبائل اليت تسكن 
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أوالد قحطان، منها قبيلة آل حيان وقبيلة السري وقبيلة آل مفتاح وقبيلة آل 
مقرح وقبيلة آل يزيد وقبيلة األشاعرة واألنباري وعبس وبنو جامع 

، ومن أكرب القبائل اليت غافق وقبيلة بين مروان واملسارحةوالواعظات و
يمن قبيلة الزرانيق اليت انتقلت إىل امة من أراضيها بعد تسكن سهل امة ال

، ومن أقسام هذه القبيلة إىل قبيلة أزد شنوءة وتعود ،دم سد مأرب
  :الزرانيق

املعازبة وبنو حممد وبنو املقبول والعماري وبنو مشهور وبنو اجلنيد 
مر وغريهم، واهلبالية والبهادرة والعقىب وبنو عطا واملرايبة واملعاريف والعوا

ومن سكان امة يف الشمال احلكميون من أوالد احلكم بن سعد العشرية، 
  .إىل غري ذلك من القبائل العربية األصيلة اليت ما تزال تسكن سهل امة

 وهذه القبائل كلها تتكلم باللهجة التهامية موضع الدراسة، والفوارق 
 اجلانب النحوي، ولذا  وليس يفاللغوياللهجية املوجودة بينها يف اجلانب 

  .كانت الدراسة  لعموم مناطق امة، وليس على مستوى القبيلة
وبدراستنا للمستوى النحوي يف اللهجة التهامية نكون قد وقفنا على 

  . خط سريها واستقامته أو اعوجاجه عن اللغة العربية الفصحى

  :خطوات الدراسة
ة يف اللهجة التهامية  اليت سأتبعها يف دراسة التراكيب النحوياخلطوات

  :تتلخص يف اآليت
  . تعريف الظاهر من خالل كتب النحو وتوضيحها-١
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  . ذكر األمثلة هلا من اللهجة-٢
  . ما حيتاج منها إىل تفسريعين تفسري م-٣
  . بيان صلتها بالعربية الفصحى أو بعدها عنها-٤
  . ذكر النتائج بعد دراسة املسألة-٥

يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة وقد انتظمت الدراسة        
  :على النحو اآليت

ويعرض فيها الباحث أمهية البحث وأهدافه ومنهج البحث  :املقدمة
  . ووسائل البحث والدراسات السابقة

 وتناول التمهيد ميدان البحث جغرافياً والقبائل اليت تسكن :التمهيد
دراسة التراكيب سهل امة اليمن واخلطوات اليت سيتبعها الباحث يف 

  .النحوية يف اللهجة التهامية
 اجلملة يف اللهجة التهامية اليمانية ويقسم يف مبحثني، :الفصل األول

  .اجلملة املركبة: اجلملة البسيطة، واملبحث الثاين: املبحث األول 
ة ويقسم يف يعل فضالت اجلملة االمسية واجلملة الف:الفصل الثاين

  .ما يطلبه الفعل: ا يطلبه االسم ، واملبحث الثاينم: مبحثني، املبحث األول
 األدوات واحلروف ويقسم يف تسعة مباحث، املبحث :الفصل الثالث

 :احلروف الناسخة، املبحث الثالث: أدوات االستفهام، املبحث الثاين: األول
أدوات النهي،  :أدوات النفي، املبحث اخلامس: أدوات النداء، املبحث الرابع

أدوات القسم، املبحث  : أدوات الشرط، املبحث السابع:سادساملبحث ال
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  .أدوات اجلواب:حروف اجلر، املبحث التاسع: الثامن
عرض فيها الباحث أهم نتائج البحث، مث قائمة املصادر  :اخلامتة 

  .واملراجع
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الفصل األول
ّ

  اجلملة يف اللهجة التهامية  اليمانية: 
 وعنصر الكالم )١(ري املرسلاجلملة هي لبنة الكالم املرسل، وغ

، واهلدف )٢(قواعد احلديث األساس، فباجلمل نتكلم وباجلمل نفكر، بل هي
. األساس للغة هو الفهم واإلفهام والتواصل االجتماعي بني أفراد اتمع

يب هلا والذي من خالله ـواجلملة هي الصورة الواقعية للغة، والشكل التركي
  .لتواصلتتم عملية الفهم واإلفهام وا

، وكان )٣(ومفهوم اجلملة عند قدماء العربية كان ملتبساً مبفهوم الكالم
عندما أفرد للجملة ) الكالم واجلملة(ابن هشام أول من فرق بني املفهومني 

 مما دفع النحاة إىل )٤()قواعد اإلعراب(و) مغين اللبيب(يف كل من كتابيه باباً 
عوا يف دراسة خمتلف عناصرها تعريفها يف مقدمة مؤلفام، قبل أن يشر

  .دراسة مفصلة
الكالم هو "يقول ابن هشام : مفهوم اجلملة والكالم عند ابن هشام

 حيسن السكوت عىنما دلّ على م: ، واملراد باملفيد"القول املفيد بالقصد
: ، واملبتدأ وخربه)قام زيد(عله كـ، واجلملة عبارة عن الفعل وفاعليه

                                 
 .٢١٧معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص:  انظر-١
  .١/٣٠اخلصائص، :  انظر-٢
 ومعاين القرآن ،١/١٤وشرح ابن عقيل ،٢١-١/٢٠شرح املفصل،:  انظر-٣

٢/١٩٥.  
 .١/٢٥، وقواعد اإلعراب ٤٩٠مغين اللبيب، ص :  انظر-٤
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 عند احملدثني، عىن وهي ذا امل)١()حدمهارتلة أوما كان مب ،)زيد قائم(كـ
 عىنأقل قدر من الكالم يفيد السامع م"للجملة بأن يقول أنيس يف تعريفه 

، ويقول )٢()مستقالً سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
  .)٣("قول مؤلّف من مسند ومسند إليه: "يين يف حد اجلملةـالغالي

املسند واملسند إليه، : العربية يقوم على أمرين مها إذاً بناء اجلملة يف 
ما عليهواإلسناد يكون بني املبتدأ واخلرب، وبني الفعل والفاعل، وأطلق النحاة 

وما سوامها يف اجلملة من زيادة وتوابع وتقييدات، أطلقوا  ) العمد(مصطلح 
: ة إىل، و تنقسم اجلملة يف اللهجة التهامية اليماني)٤(ا مصطلح فضالتعليه

  .اجلملة البسيطة، واجلملة املركبة

 لجملة البسيطة ا:المبحث األول

وهي اليت تتألف من تركيب واحد مستقل، وال تشتمل على تركيب 
. )٦(" ةيعلاجلملة االمسية والف"بأا ) براجشتراسر(، ويعرفها )٥(غري مستقل

 واجلملة اجلملة البسيطة االمسية: سم اجلملة البسيطة يف اللهجة إىلوتنق
  .ةيعلالبسيطة الف

                                 
  .٤٩٠مغين اللبيب، ص:  انظر-١
  .١٩١من أسرار اللغة، ص:  انظر-٢
  .٣/٢٨٦جامع الدروس العربية :  انظر-٣
  .٣٤ اجلملة العربية يف ضوء املنهجني الوصفي والتحويلي، صبناء:  انظر-٤
  .١١٥نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترمجة حلمي خليل، ص:  اظر-٥
  . ١٣٢التطور النحوي، ص:  انظر-٦
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 :الجملة البسيطة االسمية :المطلب األول

 وتأيت على - مسند إليه ومسند–وهي اليت تتكون من مبتدأ وخرب 
 :الصور اآلتية

 :يأتي المبتدأ:  المسألة األولى

 . خبيلوعلىصاحل رعوي، و:  اسم علم، وذلك مثل-١
 .مجيل: أي زمخُو، )١(امبيت:  امساً عاماً، وذلك مثل-٢
 .أنت فالح :انته رعوي، أي:  ضمري شخص، وذلك مثل-٣
 .هذا أخوك: ذا خوك، أي:  اسم إشارة، وذلك مثل-٤
 .القمر منور: امقَمر مسرجو، أي: فا بأل، مثل معر امساً جامداً-٥
  .أنت سارق، انتو قَبايلُو: انت سارق، أي : ضمرياً منفصالً، مثل-٦
٧-و، أي: فاً بأل، مثل امساً مشتقاً معرامياِرق نسالسارق نائم، امولد : ام

 .العجوز مبهذل: أي  مبهذَلُو،)٢(الولد مضروب، امعجوز: مضروبو، أي
ية نالحظ مما سبق أن املبتدأ جاء جبميع حاالته مياثل املبتدأ يف العرب

  .اللهجة ألن صيغة املثىن ال تستخدم يف الفصحى إال يف عدم جميئه مثىن؛

                                 
اجلامع، اليوم، (إال يف بعض الكلمات منها ) ام(  أل التعريف يف امة تنطق -١

  ) .النساء، الفقيه
 وينطق التهاميون بدال عنها اهلمزة، ولذا العني عني يف اللهجة التهامية تنطق ال ال-٢

  .أينما وردت يف البحث تقلب يف النطق إىل مهزة 
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 :يأتي الخبر: المسألة الثانية

  .محد اللّي اتى:   امساً موصوالً، مثل-١
 .امكبشو ِفمزرعه: ، ومثلامشجرهامرجالُو حتت : شبه مجلة، مثل-٢
 .امِرجال هن: هذا أنت، ومثل: ذا انت، أي:  ضمرياً منفصالً، مثل -٣
 .محد ذا:  ومثلفاطمة هذه، : فاطمه ذي، أي:اسم إشارة، مثل-٤
فاطمه : ، ومثلذا وليدو، أي هذا ولد: امساً جامداً نكرة، مثل-٥
 .امرأة: مره، أي
: انت مسافرو، ومثل: طالعو، ومثلامقَمر :  امساً مشتقاً نكرة، مثل-٦

 .أنت جائع: انت جاوع، أي : امجهله جاوعني، أي األوالد جائعني، ومثل
: أنتظر، ومثل :وانا جالس سكته، أي ركضصاحل : مصدراً، مثل-٧

 .األوالد يلعبون: امجهله لعب، أي
 أنه جبميع احلاالت مياثل اخلرب يف اللغة السابقة نالحظ من أمناط اخلرب 

أقائم زيد : فاعالً، ساداً مسد اخلرب، يف مثلالعربية الفصحى إال يف عدم جميئه 
م اخلرب على املبتدأ إذا كما جيوز يف اللهجة أن يتقد. ؟وهل مضروب عمر؟

عجوز صاحلْ، فكلمة : صاحلْ عجوز، جيوز:  يف مثل قوهلمكأمن اللبس، وذل
  .هي اخلرب سواء تقدم أم تأخر) عجوز(

  ةيعلالجملة البسيطة الف: المطلب الثاني
هي اجلملة اليت تبدأ بفعل وتتضمن املسند واملسند إليه، ومل تشتمل 
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وتأيت اجلملة . )١(املسند أو املسند إليهعلى مجلة صغرى واقعة يف موقع 
  :اللهجة التهامية على النحو اآليتة يف يعلالبسيطة الف

 .ذهب الولد: باك امولد، أي:  ماٍض، مثلا مجلة فعله-١ 
ستذهب إىل : شتبوك امحضر، أي:  مضارع، مثلا مجلة فعله-٢
 .العرس 
: ، ومثلاجلسي هنا: أيتقمربي هنا، :  أمر، مثلا مجلة فعله-٣

ضعيه يف  : هبيه فمحندول أي: انتظري قليالً، ومثل: حاوي قليل، أي
 .نومي الولد: رجدي امولد، أي: السرير، ومثل

 ضربين وبكى وسبقين :لة فعلها متعٍد ملفعول واحد، مثل مج-٤
 .يرعى امراعي غنمه: واشتكى، ومثل

لد  شفت امو: أصلهما مبتدأ وخرب، مثل مجلة فعلها متعٍد ملفعولني-٥
 .رأيت الولد منتظراً: حاوي، أي

هبيت : ولني ليس أصلهما مبتدأ وخرب، مثل مجلة فعلها متعٍد ملفع-٦
و ثوببتأي: أعطيت البنت ثوباً، ومثل:  أي،ام ،هشاقي بيسهبيت ام :

 .أعطيت العامل أجرته
 .صمسحوا له يتفرج رق:  مجلة فاعلها جاء ضمرياً متصالً، مثل قوهلم-٧
على امباب، ِحد ِمن ذا : تراً، مثل مجلة فاعلها جاء ضمرياً مست-٨

 .أسرع يف املشي: بح فمشي، أياش: انظر من الذي يدق الباب، ومثل: أي
 .مهموماً: اتى امولد ضبحان، أي:  مجلة فيها حال، مثل-٩

                                 
  .١١٥نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترمجة حلمي خليل، ص:  انظر-١
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 .ريت امكيلو خبمسني ريالاشت:  مجلة فيها متييز، مثل-١٠
 .نظر أمحد بنفسه: شبح محد بنفسه، أي: ها توكيد، مثل مجلة في-١١
بعت : بعت امنعجه وامكبش، أي:  مجلة فيها معطوف، مثل-١٢

 .النعجة وابنتها: بعت امنعجه وبتها، أي: النعجة والكبش، ومثل
: ق، أيباك محد امسو:  مجلة الفاعل فيها جاء امساً علماً مفرداً، مثل -١٣

 .ذهبت للعرس: باكن فاطمه امحضر، أي:  ومثلذهب أمحد إىل السوق،
جلسن مره : فيها جاء امساً مفرداً نكرة، مثل مجلة الفاعل -١٤

 .اتى رجالو من امسوق: جلست امرأ ة يف الشارع، ومثل: فمشارع، أي
ضربين : ، أيضربين ذا:  مجلة الفاعل فيها جاء اسم إشارة، مثل-١٥
 .ت هذه، وركبركنب ذي: هذا، ومثل
باك اللّي شقي معك :  مجلة الفاعل فيها جاء امساً موصوالً، مثل-١٦
 .ذهب الذي عمل معك أمس: أمس، أي
: بوكوا واين شلحق، ومثل:  مثل،مجلة الفاعل فيها جاء مجعاً -١٧

 .أقبل األوالد: اقبلوا اجمهله ، أي

 :ملحوظات

هلا ألنواع نالحظ أن اللهجة متاثل العربية الفصحى يف استعما -١
 .)١()املاضي، املضارع، األمر(لثالثة املسند ا
الفاعل يف اللهجة يأيت مفرداً ومجعاً مذكراً ومؤنثاً، نكرة ومعرفة  -٢

                                 
 .٢٠شرح شذور الذهب، ص :  انظر-١
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ن الفاعل يف اللهجة كما هو احلال يف العربية الفصحى إال يف حالة التثنية فإ
 .)١(، ويعرب عنه باجلمع ال يأيت مثىن

اكنة بدالً من تاء التأنيث الساكنة إذا اللهجة تستعمل النون الس -٣
 .)٢(كان الفاعل مؤنثا

يف حالة اجلمع تلحق اللهجة بالفعل عالمة تدل على الفاعل  -٤
واو اجلماعة، أي يطابق الفعل الفاعل، وهذه الظاهرة : والفاعل موجود، مثل

 الفصحى يف لغة طيال تنفرد ا اللهجة بل هي لغةٌ قدمية موجودة يف العربية 
 .)٣(واألزد، وهي قبائل مينية وبين احلارث  

                                 
  .٢٦٨-١/٢٥٧شرح الكافية :  انظر-١
  .١٤٤ة التهامية، صاللهج:  انظر-٢
، ٧٥ من النقوش اليمنية القدمية، ص، وخمتارات٢/٢٥٩شرح الكافية :  انظر-٣

  .٢٩وقواعد النقوش العربية اجلنوبية، ص
 
  



٧٩ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

    الجملة المركبة:المبحث الثاني
أحدمها أصلي مجلي مقصود لذاته، : دينوهي اجلمل اليت تتكون من إسنا

بأا ) جونز ليونز( ويعرفها )١(واآلخر إسناد أصلي مجلي لكنه غري مقصود لذاته
ويسميها ابن هشام . )٢(" لألخرىاجلملة اليت حتتوي على مجلتني إحدامها تابعة "

  :)٣(اجلملة الكربى ويقسمها من حيث الشكل إىل قسمني مها
زيد :  مثل،ذات الوجه الواحد، وهي امسية الصدر، وامسية العجز -١
 .أبوه قائم
 . زيد يقوم أبوه: ة العجز مثلعلى ذات الوجهني، وهي امسية الصدر، ف-٢

دان، فيقع اإلسناد غري املقصود وقد يتداخل يف اجلملة املركبة اإلسنا
ويدخل يف اإلسناد األصلي  .لذاته يف موقع أحد عنصري اإلسناد األصلي

وإسناد اخلرب  املقصود لذاته وغري املقصود لذاته إسناد الفعل والفاعل،
واالسم  ويدخل يف اإلسناد غري األصلي إسناد املصدر وفاعله، واملبتدأ،

اإلسناد "  وميكن تسمية النوع األول)٤(واملصدر املؤول املشتق وفاعله،
  .)٥("إلفراديااإلسناد "واآلخر " اجلملي

                                 
  .٨٠بناء اجلملة العربية، ص :  انظر-١
  .٢/٤٦، مغين اللبيب ١٥٣نظرية تشومسكي اللغوية، ص :  انظر-٢
 .٤٤٢ارخيية يف التركيب والداللة، ص هلجات الدقهلية دراسة وصفية ت:  انظر-٣
  .١/٨شرح الكافية البن احلاجب :  انظر-٤
 ٨٠بناء اجلملة العربية، ص :  انظر-٥
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 :استقراء اجلمل املركبة يف اللهجة ميكن تصنيفها إىل نوعني وبعد 
ين اجلملة املركبة ذات اإلسناد ، وين املتداخلنياجلملة املركبة ذات اإلسناد

  .املستقلني

  :سنادين المتداخلينالجملة المركبة ذات اإل: المطلب األول
 وتقع اجلملة – كربى وصغرى -وهي اجلمل املركبة من مجلتني

الصغرى يف موقع أحد عناصر اإلسناد األصلي يف اجلملة الكربى، واملواقع 
  :رى يف موقع أحد عنصري اإلسناد هياليت تقع فيها اجلملة الصغ

  :في موقع المبتدأ: المسألة األولى
قع املبتدأ للجملة املركبة يف اللهجة  تأيت اجلملة الصغرى يف مو

فاملصدر املؤول املكون من الفعل . إن تسافروا أفضل لكم: التهامية، مثل
 وهو إسناد إفرادي غري مقصود لذاته، والواقع يف - املسند إليه-والفاعل

اإلسناد األكرب املقصود لذاته الذي يشمل اإلسناد السابق مع ما يكمله، وهو 
  .إن تشتري أرضو أفضل شي: مثله قوهلمو. املسند اخلرب

  :في موقع الخبر :نيةاالمسألة الث
 وتكون يف -ةعلىإما امسية أو ف-يأيت اخلرب يف اللهجة التهامية مجلة 

  :موقع املسند يف اإلسناد األصلي يف اجلملة الكربى
 مركبة املسند محد خوه رعوي، هذه مجلة:  اخلرب مجلة امسية، مثل-١

بوك : ، ومثله)محد(واملسند إليه اسم مفرد ) خوه رعوي(ية فيها مجلة امس
  .أبوك فلوسه كثرية، وامعروسه وجهها منور: زلطه كثري، أي
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يعمل يف املزرعة، :ة، خوك يشقى فمزرعة، أي على اخلرب مجلة ف-٢ 
واملسند إليه اسم )  فمزرعةيشقى(ة علىهذه مجلة مركبة املسند فيها مجلة ف

  ).خوك(مفرد 

  :في موقع الفاعل: سألة الثالثةالم
هذه اجلمل . بان إنك قبيلي: يعجبين إنك رجالو، وقوهلم: مثل قوهلم

  .مركبة املسند فيها فعل، واملسند إليه الفاعل مجلة امسية

  :الجملة المركبة ذات اإلسناد ين المستقلين: المطلب الثاني
غري : لثاينمقصود لذاته، وا: وهي اجلملة املركبة من إسنادين أحدمها

مقصود لذاته، وهو ما جاء يف املواقع غري األساسية يف اجلملة، حنو مواقع 
املكمالت، وسنتناول اجلملة املركبة ذات اإلسنادين املستقلني يف اللهجة 
التهامية وفق مواقع اإلسناد غري املقصود لذاته يف اجلملة املركبة السابقة على 

  :النحو اآليت

  :وقع المفعول بهفي م: المسألة األولى
اجلملة .  يف موقع مفعويل ظن وأخواا، مثل ظنيت خوك رجالو-١

مكونة من إسنادين، اإلسناد األساسي ظنيت، وإالسناد التكميلي غري املقصود 
، واجلملة واقعة )رجالو(واخلرب ) خوك(لذاته خوك رجالو، وهو مكون من املبتدأ 

وجدت خوك :  قوهلمومثله. نموقع املفعول به، الذي يسد مسد مفعويل ظ
  .، و ظنيت جا بوكمعاك فلوس: ، وعلمت إنك مزلط، أيكرمي

اإلسناد  . انت كسول :قال الِفِقيه:  يف موقع مقول القول، مثل-٢
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فعل وفاعل، واإلسناد غري ) قال الفقيه(األساسي املقصود لذاته يف اجلملة 
: مبتدأ، كسول: ت، ان)انت كسول (- اإلسناد التكميلي-املقصود لذاته 

هذا يف اجلملة االمسية الواقعة مقوالً . خرب، واجلملة يف حمل نصب مفعول به
 قال بوك خرج امكبش، اإلسناد: ة قوهلمعلىأما مثال اجلملة الف. للقول

، )بوك( والفاعل) قال( مكون من الفعل األصلي املقصود لذاته يف اجلملة
) خرج(ة مكونة من الفعل يعلمجلة ف لذاته واإلسناد التكميلي غري املقصود

اكتب : ال الفقيهق: ومثله. والفاعل املستتر املقدر واملفعول به امكبش
  .سرح غنمك :امدرس، وقال بوك

  :في موقع الحال: المسألة الثانية
ة وذلك حني يعلقد يأيت احلال يف اللهجة التهامية، إما مجلة امسية وإما ف

  :  على النحو اآليتحلال بعد معرفة،تأيت مجلة ا
مريض، اجلملة : سافر خوك وهو تاعب، أي: مسية مثل اجلملة ا-١

فعل وفاعل، واإلسناد ) سافر خوك(مكونة من اإلسناد األصلي املقصود لذاته 
مسند إليه مبتدأ ) هو(الواو أداة ربط، و) وهو تاعب(غري املقصود لذاته 

  . خرج الفقيه وهو زعالن:ومثل اجلملة السابقة قوهلم. مسند خرب) تاعب(و
رأيت : حتيت جدك يهب للمساكني، أي: ة مثليعل اجلملة الف-٢

واإلسناد التكميلي ) حتيت جدك( جدك يعطي للفقراء، اإلسناد األصلي
  ).جدك(وهي حال من ) يهب للفقراء(ية علاجلملة الف



٨٣ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  :في موقع النعت: المسألة الثالثة
إذا  -ة يعلوإما فإما امسية  - لة مجد يأيت النعت يف اللهجة التهاميةق

  :كان املنعوت نكرة، على النحو اآليت
) هذه مره(اإلسناد األصلي . هذه مره وجهها منور:  اجلملة االمسية مثل-١

 ضمري وهي نعت للمرأة، والرابط) وجهها منور(مبتدأ وخرب، واإلسناد التكميلي 
  . شاقي ثوبه نظيفلقينا: ومثله قوهلم). ها(الغائب املؤنث املتصل 

اإلسناد . هذا شاقي يكل من عرق جبينه: ة مثليعل اجلملة الف-٢
) يكل من عرق جبينه(مبتدأ وخرب، واإلسناد التكميلي ) هذا شاقي(األصلي 
والفاعل املستتر العائد على الشاقي ) يكل(ة مكونة من الفعل علىمجلة ف

: ومثله قوهلم. ت للشاقيواجلار وارور واملضاف واملضاف إليه، واجلملة نع
  .خوك تزوج مره ترقد طول امنهار

  :في موقع المضاف إليه: المسألة الرابعة
ة يف اللهجة التهامية كما يف يعليأيت املضاف إليه مجلة إما امسية أو ف

  :الفصحى، وذلك مع األمساء املالزمة لإلضافة على النحو اآليت
درست (ثوره، اإلسناد األصلي درست يوم قامت ال : اجلملة االمسية مثل-١

  .، وهي واقعة موقع املضاف إليه)قامت الثوره(ناد التكميلي مجلة واإلس) يوم
اجلملة . حتيت العافيه يوم سكنت احمديده: ة مثليعل اجلملة الف-٢

، واإلسناد التكميلي )ت العافيهحتي( املركبة مكونة من اإلسناد األصلي
 .هي يف موقع املضاف إليهو) سكنت احمديده(ة علىاجلملة الف
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  ةعلى اجلملة االمسية واجلملة الف)١(فضالت: الفصل الثاني
ة املكونة من املسند واملسند إليه قصرية، يعلتكون اجلملة االمسية والف

 فيإذا كان املسند أو املسند إليه كلمة واحدة، ففي اجلملة االمسية يكت
 بالفعل والفاعل، وقد كان في يكتةيعلباملبتدأ واخلرب املفرد، ويف اجلملة الف

على النحاة أن حيددوا أدىن قدر تنعقد به اجلملة كالما مفيداً، ومل يكن 
م أن حيددوا اجلملة الطويلة، ولكنهم حددوا العناصر غري املؤسسة اليت عليه

، ومن هذه العناصر ما يطلبه االسم )٢(بنائها  يتم ا إطالة اجلملة وتشابك
املفعول به، (، ومنها ما يطلبه الفعل )النداء،  االستفهامالنفي،، النواسخ(

، ظرف الزمان وظرف املكان-ول فيه املفعول ألجله، املفع، املفعول املطلق
فتكون هذه مكمالت لتركيب اجلملة، ومعناها،  .احلال، التمييز، املستثىن

  ).الت هلاومطي
  :ما يطلبه االسم: املبحث األول
 :ملة االمسيةنواسخ اجل: املطلب األول

تدخل األفعال واحلروف الناسخة على اجلملة االمسية يف اللهجة 
  :التهامية اليمانية على النحو اآليت
                                 

نظر امصطلح أطلقه النحاة على كل زيادة على املسند واملسند إليه، " فضالت "-١
هلجة خبان، : نظرا) ا البعض مطيالتعليهويطلق (، ٣٤بناء اجلملة العربية، ص 

  .١٦٠ص 
  .٤٨بناء اجلملة العربية، ص :  انظر-٢
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  :األفعال الناسخة: المسألة األولى
كَانن امعروسو : مثل: ألفعال الناسخة على االسم الظاهرتدخل ا

دواس اِحنينوز ضياب سِتلْب اِحنينمل حتدث كان . أحياناً: احنيزن. ز
بدخوهلا على هذه اجلملة أي تغيري إال أا حولت زمنها إىل املاضي، وذلك 

 . ألن احلركات اإلعرابية غري مستعملة يف اللهجة، واجلملة امسية مركبة
كانْ  امسِجد : مثل: ملة البسيطة  دخول كان وأخواا على اجل-١

مكونة من مبتدأ وخرب (ان على مجلة بسيطة دخلت ك. مغلّقاً :مبندو، أي
نا، صبحن بدل صبحن امعروسه ِعند: حنو: ، ومثلها اجلمل اآلتية)مفرد

: واألنثى تقول. أحرث: بقَيت ابتلْ طُولْ امِليلَه، ابتل، أي: ومثل. أصبحت
: وأحياناً يقولون) ظلّ(بدالً من ) بقيت(بِقني اخبز طُولْ امنهارو، تستعمل 

ِليلَهلْ طُولْ امتاب ومثل. غالباً يكون عند املتعلمني) ظلّ(واستعمال . ظَِليت :
تستخدم اللهجة . أمست العروس يف بيت أبيها: بين امعروس بيت بوها، أي

يف األمثلة السابقة دخلت كان واملستعمل من ). أمسى(بدال من ) بين(
  .هجة على مجل بسيطة، ومل حتدث فيها أي تغيريأخواا يف الل

كَانْ امرجالو : مثل: وأخواا على اجلمل املركبة  دخول كان -٢
كان محد خوي : وحنو. كان الرجل يعمل يف املزرعة: ِيعمل ِفمزاِهيب، أي

كان : وحنو. كان أمحد أخي خيرج املاء من البئر: ِيبرح اماي من امِبري، أي
كان امرجالُو قَد هبا حنا خبزو، : كان يدرسنا، وحنو:أي. ِفِقيه يقرحناال
  .كُنت امِليلَه ِشتبوك ِمزاِهيب: وحنو.  أعطىعينباإلمالة وهي مب) هبا(
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: مثل:  دخول األفعال الناسخة على اجلملة االمسية املبدوءة بضمري-٣
) ِكنا(كلمة . صغار وأصبحنا كباركنا : قد ِكنا صغارو وبقينا كبارو، أي

) كره(ِكنا ِنلعب قوره : ومثل. تنطق يف اللهجة باإلمالة بني األلف والياء
كانوا يسهروا من : كانوا يسهروا من لول امعشر إىل ليله امعيد، أي: وحنو

  .كنت ابرح سبع قرب من امبري: أول العشر إىل ليلة العيد، وحنو
:  اجلملة االمسية املبدوءة جبار وجمرور دخول األفعال الناسخة على-٤

  .الزال على امباب يلعبوا امجهله: وحنو. كان  فمدرسة امولد: مثل
 دخول األفعال الناسخة على اجلملة االمسية وقد حذف منها -٥

حمذوف ) املبتدأ(املسند إليه  .)١(كان يهب هلن بيسو: مثلاملسند إليه، 
كان ولدهن يهب هلن بيس، : األصلو. وتقديره هو، يعود على والدهن

كان يدعس امشوكه ملا يكسرها وهو  :وحنو. كان يزرع فيها برو: وحنو
) هو(ان وتقديره احملذوف املسند إليه اسم ك). حافيو( حافيو، بإمالة كلمة

كان الراعي يدعس على الشوكة ملا يكسرها : ، واألصليعود على الراعي
  .وهو حايف

 :ملحوظات

 أصبح،( ناسخني من أخواا مها نيعلف) كان(ة مع تستعمل اللهج
مكان ظلّ، وأبناء اللهجة يكثرون من ) بقي(وأحياناً تستخدم ) وظلّ

                                 
  .تطلق على العملة يف امة اليمن:  بيسو-١



٨٧ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

 ).كان(استخدام الفعل الناسخ 
وأيضا  تدخل كان وأخواا على اجلملة االمسية اليت صدرها ضمري،

 .على اليت صدرها جار وجمرور
اضياً، وهي ذا تتفق مع العربية ال يأيت خرب كان يف اللهجة فعالً م

ملاضي كان زيد قام، ولعل ذلك لداللة كان على ا: الفصحى، فال يقال
 .)١(فوقوع املاضي يف خربها لغو

يستعمل يف ) قد( وحرف قبل كان،) قد(استعملت اللهجة حرف 
 .صاحل قد هو متكربو:  وحنوقد بتك مره،: اللهجة كثرياً حنو

 . ألن العالمة اإلعرابية ال تظهر يف اللهجة؛األفعالمل يظهر النسخ ذه 

  :الحروف الناسخة: المسألة الثانية
كما يف ) إنّ، أنّ، ولعلّ( :استعملت اللهجة احلروف الناسخة

 ،عرفت انه تاعب:  ومثل)٢(ِحنا دارين انه معه زلطْ: قُلْ له: الفصحى مثل
  .ألل بوك جيي:  ومثل،مريض: أي

  :كاآليتفإا تستعمل يف اللهجة حمرفة و)  ولكن وليت كأنّ: (أما
وغالباً ما ) كن(وتصبح  حتذف مهزا يف عموم امة،:   كأنّ-١

) كنه شيييت امجنه غَِريب ()٣(مري الغائب أو املخاطب،منه قوهلمتتصل بض
                                 

  .١/٤٥، ومهع اهلوامع ٢/١٧٣شرح الكافية :  انظر-١
  .عملة مينية قدمية من أصل تركي:   زلط-٢
  .٢٣٣اللهجة التهامية، ص :  انظر-٣



٨٨ المحور الثاني

  .خفت: ، افتجأت مالك هربت كنك افْتجأتياِخي: ومثل. املقربة: اجمنة
٢-ختفف يف اللهجة وتنطق بكسر الكاف كالياء نطقاً ال كتابة :  لِكن

 تنطق )١(ويف بعض مناطق امة) لِكن(كتب وت) الِكين(وتصبح يف النطق 
حسن : مثل) لكن(وتكتب ) ال كَانْ(بالتخفيف وميد الكاف باأللف هكذا 

  .يشيت يزوج لِكن مامعه زلطْ 
ريتك مثل : مثل) ِريت(راء يف اللهجة وتصبح  تقلب الالم:   ليت-٣

ياِريتها تفلحسن كانْ : )٢(ريت وانْ حممد ييت ومنه قوهلم: ومثل. خوك
نسوالح هنِسيح نموس نسجلس جلوس الدجاجة على :  تفلحسن. اح

 أنين أنادي الناس وأعلمهم بأين عيناسم أنثى، وامل: حسينه.  ومل يقمالبيض
  . مل تلده أمه-الذي ال يقوم بأي عمل كالرجال- أن أم هذا الوالد أمتىن

  :نستنتج مما سبق
كما هي يف )  لعلّ،وأنّ، إنّ( أن اللهجة استعملت احلروف الناسخة 

. للترجي) لعل(للتوكيد ) أن، إن( وبنفس املعاين )٣(العربية الفصحى
 يف العربية كما) كأنّ، لكن، ليت(تستعمل اللهجة احلروف الناسخة و

                                 
دن، الضحى، وادي مور،  املناطق اليت باجتاه اململكة العربية السعودية، مثل الك-١

  .حرض وغريها
  .٢٣٤اللهجة التهامية، ص :  انظر-٢
  .١٥٩القواعد األساسية، ص :  انظر-٣



٨٩ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

لالستدراك ) لكن( و،للتشبيه بعد ختفيفها وحذف مهزا) كأنّ(، )١(الفصحى
 ،بعد ختفيفها ومد كافها باأللف يف النطق أو كسر الكاف كالياء نطقاً

  .للتمين بعد قلب الالم راء) ليت (و

  :النفي: المطلب الثاني
  :اآليتألسلوب النفي أدوات مستعملة يف اللهجة نذكرها على النحو 

  : ال النافية: المسألة األولى
وهي أقلّ أدوات النفي استعماالً يف اللهجة وتستعمل كما يف 

أصلها ال . الشا ذا والشاذاك: الفصحى وتنفي األفعال وتنفي األمساء، مثل
أشاء هذا وال أشاء ذاك حذفوا اهلمزة األوىل مث حذفوا اهلمزة اليت بعد األلف 

الشاك وال اهواك وال : )٢(ومنه قوهلم). شا(لكلمة الفتحة الطويلة فأصبحت ا
دِلح بك ِ  ويقولون للشاب. علىال حممد اتى وال: ومثله أيضا. ارضى

 )٣(ِحمار امضرب ال ميشي إال بامضرب : العاصي الذي ال يعمل إال بالقوة
يف النفي جاء ) ال(فالن ال عمل شي، وفالن المنه فايده، واستخدام : ومثل

 ويف )٤()أل(يف اللغة األكادية والعربية ويف العربية اجلنوبية وكذلك مقلوا 

                                 
  .١٥٩املرجع السابق، ص :  انظر-١
  .٣٣٥،٣٣٦اللهجة التهامية، ص :  انظر-٢
  .١٩٦املرجع السابق، ص :  انظر-٣
  .٨٨-٨٦ة القدمية، ص ، و خمتارات يف النقوش اليمني١٦٨التطور النحوي، ص :  انظر-٤



٩٠ المحور الثاني

نفي الفعل الدال على املاضي ) سرجون(األشورية ورد يف نقش عن امللك 
  .)١()ال(مرتني بـ

  : ما النافية: المسألة الثانية
وهي أكثر أدوات النفي استعماالً يف اللهجة، وتنفي اجلملة االمسية واجلملة 

ال تستعمل مفردة بل جيب أن ) ما(ة كما هو احلال  يف اللغة الفصحى، لكن يعلالف

مكونة  )منتش(، مثل  منتش رجالو) ش(رة حرف يلحق املنفي الواقع بعدها مباش

 ألا ال تقبل االبتداء ؛يف الوصل) أنت(واللهجة حتذف مهزة ) ش+ أنت+ ما(من 

ما (وهي األلف  ليتحول ) ما(يلة يف بصوت ساكن، فذهبت حتذف احلركة الطو

ماضربكش امولد، : بالضمري، ومع الفعل يقولون) ش(مث احلقوا ) منت(إىل ) أنت

ماجيلسش ِفمبِيت، و مااشرِبش ماي، وحممد مافيش فمبيت، وما نيش : ويقولون

مه امشراكه بر: )٢(ومنه قوهلم . احلقيبة، وماشرحش امدرسه: شالّه امشنطه، أي

دشمبقره : )٦(ومنه أيضاً قوهلم. ماِتخما ام  عسشابنها تد.  

                                 
  .٤٥النقش بتاريخ اللغات السامية، ص :  انظر-١
  .١٩٣اللهجة التهامية، ص :  انظر-٢
  .املرجع السابق:  انظر-٣
  



٩١ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

من خالل األمثلة السابقة تبني لنا أن االسم قد تقدم يف الغالب على أداة 
مث جاء بعدها الفعل متصلة به الشني لكنها مع الفعل جاءت ) ما(النفي 

ِبه حد، وحمد سار بعده، ما: ولنفي الوحدة يقولون. مكسورة، أو بياء قصرية
ده، ومانتش داريه، ماهوش مستعد، وماهيش مستع: ولنفي الضمري يقولون

ساكنة إىل اية الضمري وعند ) ش(تضاف . مالك حق :ومالكش حق، أي
ماهلش أهل، وماعندوش  بيس، ومامعش :رور يقولوننفيهم للظرف اجلار وا 

 مافيش بيس، أي مايف فلوس، واهللا: ويقولون. ماعنده فلوس: بيس، أي
الساكنة إىل اية ) ش(نالحظ أم أضافوا حرف . )١(ومافيش يف امسوق عنب

  .الظرف وحرف اجلر، وقد جاء اخلرب شبه مجلة مقدم على املبتدأ
يأتون بعدها بكلمة ) مبا(الظرفية يف اجلملة املنفية ) قطْ(إذا جاءت 

)قطْ(لياء، ويسكن الطاء يف بكسر الشني وحذف اهلمزة وسكون ا) ِشي (
 .ماقَطْ ِشي سهلْ : مثل:  ألنها ظرفية؛رغم أا مبنية على الضم

من ) ما(ويستدل على ) الشني(من السياق وتبقى ) ما(وقد حتذف 
ما يعرف، ويبدو : ما عرف، ويعرفْش، أي: عرفْش، أي: خالل السياق مثل

لهجة ختفف اهلمزة مث قصرت مث ذهبت ال) شيء(أن هذه الشني يف األصل 
                                 

النافية مع كسر الشني، أو ) ما( يف بعض مناطق امة زبيد وما جاورها حيذفون -١
) ما(د من فيشي، كما حيذفون امل: مافيش، تصبح: إثبات الياء بعدها، فمثالً

، )موِشي(و ) ماهوش(يف : فيقولون) هي(و) هو(فية، و اهلاء من الضمريين النا
  .ِميِشي) :ماِهيش(ويف 



٩٢ المحور الثاني

  ).ش(احلركة الطويلة فأصبحت 

  ):بضم الميم وسكون الشين(مشْ : المسألة الثالثة
  :، ويكون امسها)ليس (، وتعمل عمل )ليس( تستبدل يف اللهجة بدل 

لست : مش داري، أي:  ضمرياً مستتراً وخربها امساً مفرداً، مثل-١
: )١(لسنا فامهني، ومنه قوهلم:  فامهني، أيمش: دارياً، أو ليس دارياً، ومثل

  .بدل ليس: ِيعاِزي مش داِري ِمن مات ، مش 
جاء ضمرياً مستتراً حبسب سياق ) مش(تبني لنا من األمثلة السابقة أنّ اسم 

 . جاء امساً مفرداً ومل يأيت مجلةالكالم، وأن خربها
مش : لة، مثلويكون خربها مجلة أو شبه مج) أي(أو ) كل( لفظ -٢

ممش: )٢(ومنه قوهلم. كُلْ واحد ِيفْه ،ظمبدون ع كُلْ حلم شبدل ليس، : م
مش أي : )٣(شبه مجلة خرب مش، ومنه أيضا قوهلم: امسها، بدون عظم: كل

  .خربها: امسها، يقول أنا: أي. بدل ليس: مش. واحد يقول أنا
وأن خربها جاء مجلة أو ) و أيكل أ(جاء لفظ ) مش(تبني لنا مما سبق أن اسم 

  .شبه مجلة
مش ِمن طلّى نفْسه حم : )٣(مثل قوهلم.  من املوصولة وخربها مجلة-٣

مح ،اداسم موصول اسم مش، : بدل ليس، من: مش. فحم: قالْ انا حد
                                 

  

  .٢٠٢اللهجة التهامية، ص :  انظر-١
  .٢٠٢املرجع السابق، ص :  انظر-٢
  .٢٠٢املرجع السابق، ص : انظر -٣



٩٣ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

أما خربها فيكون شبه مجلة  ).مش(ة يف حمل نصب خربعلىمجلة ف: قال أنا
 أو حمذوفاً، ال يفهم إال من سياق الكالم كالتحدث مقدماً وامسها مؤخراً

عنه أو اإلشارة إليه، ففي هذه احلالة  قد تفيد االستفهام وال يفهم إال من 
مش عندك : مثل) أليس كذلك؟ (عينسياق الكالم، ويكون يف هذه احلالة مب

 ؟ أي أليس عندك أطفال؟ وهذا االستفهام ال يفهم إال من سياق)١(امجهله
  مش ِكذا؟: مش عندك هن، ومثل :ومثل. الكالم

بفتح الدال وفتح الواو مع الشدة ) دو(أو ) داو(أو ) دوا(أو) دوأ (-٤
وسكون اهلمزة، أو قلبها مداً يف الثانية، وقد متد الدال املوحدة وقد حيذف 

 أصل )ال النافية أو لن أو مل(املد وكل كلمة من هذه الكلمات تستبدل بدل 
املعروفة يف لغة النقوش القدمية واللغة احلبشية، أداة نفي ) دو(هذه الكلمات 

،  )٣(دوهلْ قيلن ذي دوجر غيلن : ، وجاء يف أمثال محري)٢(ولن  ، ملعينمب
هذه الكلمات تستخدم يف اللهجة للنفي . ليس امللك من مل جير اخليول: أي

 يسألك شخص هل فعلت كذا؟ فتجيبه عند عدم ذكر اجلملة املنفية، فمثالً
  .مل أفعل أو لن أفعل : ، أو دوأ، أو دوا، أو داو، أي )٤() دو(بالنفي 

                                 
  .امةجاهل، أي طفل يف : األطفال، واملفرد: اجلهلة:  اجمهله-١
، و ظواهر لغوية يف هلجات ٨٣مساند محري يف مصادر التراث العريب، ص :  انظر-٢

  .٦٩-٦٧اليمن القدمي، ص 
  .٢/٣١١اإلكليل :  انظر-٣
 =هذه الكلمة قد تستخدم يف امة لتحذي األطفال من السقوط أو من شيء :  دو-٤



٩٤ المحور الثاني

  :االستفهام: المطلب الثالث
االستفهام بواسطة أداة من أدوات : االستفهام يف اللهجة قسمان

  .االستفهام، االستفهام من دون أداة

  :اةاالستفهام بواسطة أد :المسألة األولى
:    تستعمل اللهجة التهامية عدداً من أدوات االستفهام، ومن ذلك

  ).من، ما،كم، مىت، أين، أي ، كيف(
 تستعمل يف اللهجة بكسر ميمها، ويستفهم ا عن العاقل، : ِمن-١

ويف التثنية واجلمع . ؟)١(ِمن شيبوك امزيديه: ِمن اللي جا معك؟ ومثل: مثل
ِمنهوه : ه؟ وعندما يسألون عن الشخص يقولونِمن شتبوكن امزيدي: يقولون
ِمن يانك؟ : ينة الشخص يقولونمن هذا؟، وعندما يسألون عن مد: ذا؟ أي

معا ِمن : وعندما يسألون عن صاحب الشخص يقولون.من أين أنت: أي
االستفهامية يف ) نم(شتبوك ذي امره؟، وهناك أمثلة كثرية الستخدام 

امبيت ِمن ذا؟ : ِمن أين لك هذه؟، ومثل: ، أيميلك ذي: اللهجة، مثل
ضربت : مسعت امكالم ِمن؟ ومثل: ِمن يف عندكن فمبيت؟ ومثل: ومثل

 .صاحل ِمن: ِمن؟ ومثل
وقعت يف صدر اجلملة، عندما ) من(نالحظ من األمثلة السابقة أنّ 

  ــــــــــــــ
  ..دو، أو دودو: مضر، يقولون للطفل  =

  . امة يف اليمنإحدى مديريات:  الزيدية-١



٩٥ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

ة،  ألن رتبته التقدم على املسند يف اللهج؛كان االستفهام عن املسند إليه
ووقعت يف موقع املضاف إليه عندما كان االستفهام عن املضاف إليه، 
ووقعت تالية للموصوف عندما كان االستفهام عن صفة متيز املوصوف عن 
غريه املشترك معه يف االسم، ووقعت يف اية اجلملة ألن املستفهم عنه من 

  .متعلقات اجلملة
وذا احمضر؟ وماهو ذا ماه: ويستفهم ا عن غري العاقل، مثل:   ما-٢

يف امزمبيلو؟ ماهو ذا امكالم؟ وقد حتذف ألفها يف بعض االستعمال، كما 
مكونة من ) متشا: (ماجاء بك إلينا، ومثل: ميتا بك سنانا؟ أي: يف قوهلم

 عىنمب) ما(مع تشاء، وقد تأيت ) امليم(فحذفوا األلف ودجموا ) تشاء(و) ما(
 كيف رأيت سعر :أي) طسوماحت يل طما: (اللهجة مثلكيف يف 

ما أمسك أنت؟، وما قُلّك؟ أي ماذا : مسمك نت؟ أي: الطماطم، ومثل
  ).ما(يف اللهجة وتستخدم بدهلا ) ملاذا(أقول لك؟ ال تستخدم 

: مثل) ما(اسم واحد، هو ) ا و ماذام(كما رأينا يف املثال السابق رغم أنّ 
ماذا فعلت يف : أيما وطيت يف امسوق؟ : ماذا تريد؟ ومثل: ماتشي؟ أي

حبرف ) ما(عندما تتصل . ماذا أعطيت للبنت؟: السوق؟ وماهبتن مل بت؟ أي
عالِمه، ِبمه، ِلمه ، ومنه : اجلر حتذف ألفها ويضاف هلا هاء السكت، مثل

. الطبول: الدمادم. عالِمه ِته الدماِدم يامه ؟ قالَن على راِسك ياِبتي: )١(قوهلم
ملاذا مل حتضري وجبة اإلفطار، ومنه :  ِلمه ماوطيتنش مقراْء؟، أي:ويقولون

                                 
  .٢٢٩اللهجة التهامية، ص:  انظر-١



٩٦ المحور الثاني

  .قلّ له ِلمه يامايلْ قبحت يب ؟ قال له انِته اللي فلّت يل :)١(قوهلم
االستفهامية والبد من اتصاهلا بالضمري يف ) ما( وقد تأيت الم اجلر بعد 

 عىنكذا، وتكون مب وه؟....لََك، ماِلك، ماِله، ماِلهاما: هذه احلالة، مثل
 عىن، أو مب)ماذا بك (عىنيف هذه احلالة إذا كانت للسؤال فقط، أو مب) ملاذا(
مالَك ِغثيت من امبحر ياخي؟، أي ملاذا :  مثل)٢(يف حالة اإلجابة) ماذا تريد(

مالك ياماِلي ضيعت ِبي؟ قلَّ : )٣(مِللت من عمل البحر ياأخي؟، ومنه قوهلم
ملاذا، وهذا االستفهام ورد يف القرآن : عىنمب: مالك.  ي فلَّت ِليلُه انته اللَّ

  .)٤("مالك ال تأمنا على يوسف"قال تعاىل   .الكرمي يف سورة يوسف
جاءت يف صدر اجلملة عندما كان ) ما(نالحظ من األمثلة السابقة أن 

االستفهام ا عن املسند إليه أو عن املفعول به وجاءت بعد حرف اجلر 
  .عندما حذفت ألفها، وأضيفت إليها هاء السكت

ويستفهم ا عن العدد وتستعمل يف اللهجة كما تستعمل يف :  كم-٣
 الشهر، كم اليوم يف: كم كد حننا فمشهر ؟  أي: ، مثلالعربية الفصحى

كم ِمنهن الّي ركبوا على : اجمهله على امباب كم واحد؟، ومثل: ومثل

                                 
  .٢٣٠املرجع السابق، ص:  انظر-١
  .٢٣٠املرجع السابق، ص:  انظر-٢
  . ٢٣١املرجع السابق، ص:  انظر-٣
  .١١ سورة يوسف، آية -٤



٩٧ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

وقد تدمج . م عدد الذين ركبوا على اجلمل الصغريك: ؟، أي)١(اجمحبوره
بفتح الكاف وكسر امليم مع الشدة وسكون ) كَمن(فتصبح ) من(معها 

كَمن عدد : مثل: للسؤال عن العدد والثمن) كم(النون، وتستعمل بدل 
طالب امدرسه؟ وكَمن سعرو امكتاب؟، وبكَمن امقراطيس ذي؟ وقد 

بفتح الكاف وكسر امليم ) كَِمه(ء السكت وتصبح ها) كَم(تضاف إىل 
  .)٢(كَِمه امسعر اليوم؟ أو كَِمه حالك اليوم؟: وسكون اهلاء، مثل

جاءت يف صدر اجلملة كما ) كم(نالحظ من األمثلة السابقة أن 
  .جاءت متأخرة وذكر بعدها التمييز

أي (ها اليت أصل) يحني(تستبدل منها يف اللهجة :  مىت االستفهامية-٤
فيصبح ) أي(تستبدل يف اللهجة بدل ) يا(ومعناها، أي وقت، ) حني

 :، مثل)٣()يِحني(للهجة حبذف املد وتصبح وختتصر يف ا) ياِحني(التركيب 
يِحني صبننت : يِحني شتروحون امسوق؟ ومثل: يِحني ِتربحن اماي؟ ومثل

وا من امزرعه؟ أي مىت حيني تنفر :مىت غسلت الثياب؟، ومثل: امثياب؟ أي
بيونا حيني : عة؟ ومثلحيني شتكون ته امسا: ترجعوا من املزرعة؟، ومثل

ستفهام يف اللهجة لال) حيني(اخربونا مىت السفر؟ وقد تستعمل : امسفر؟، أي
                                 

  .الصغرية من إناث اإلبل:  اجمحبوره-١
  .٢٢٨،٢٢٩اللهجة التهامية، ص :  انظر-٢
يا حني : بح يف صيد األمساك ال حيذفون األلف، ويقولون الذين يعملون يف ال-٣

  .شتساِفر؟، أي ميت ستسافر؟



٩٨ المحور الثاني

أن الذي : عىنمكَفّن يِحني يِْضمن امجنه؟ امل: )١(بغرض النفي كما يف قوهلم
  . يضمن له اجلنةيقوم بتكفني امليت ال

قد وقعت يف صدر ) مىت(اليت حلت حمل ) حيني(نلحظ من األمثلة السابقة أن 
  .اجلملة، كما أا قد توسطت بني املسند واملسند إليه، يف بعض اجلمل

أين يف . يسأَل ا عن املكان أو الشخص:  أين االستفهامية الظرفية-٥
بفتح الياء ومدها ) يانْ(وتصبح  ل مهزا حمل الياء وحتول إىل مداللهجة حت

بكسر الفاء وفتح الياء ) ِفيانْ(وقد تعطف بالفاء وتصبح . وسكون النون
ِفين شاتروح؟ : ومدها وسكون النون، والبعض يسكن الياء وال ميدها، مثل

: ِفيانْ شتروحو اليوم؟، ومثل: مثل ،)أين(يستبدل من ) يانْ أو ِفيانْ(كل من 
؟ و: انْ بايكو؟ ومثلِفيدوجانْ بايكني تر؟ وِفيه؟ وامقلم ِفيانهانْ بوك ياني

قالْ يانْ ِتشا ياعاب ؟ : )٢(ومنه قوهلم. أين ذاهبة الليلة: ناشِْره امليله؟ أي
بيع بدل أين؟، ياعاب: ، يانباِيك : بيياعيب، أي صاحب العيب، ع

يف اللغة الفصحى ) أين(إال أن ) . أين(ه؟ بدل يانك ؟ أو ِفياِن: ومثل. أعيب:
فإا تتصل بالضمري املتصل، ) فيان(أو ) يان(أما . ال تتصل بالضمائر املتصلة

، واملبتدأ حمذوف يقدر )٣(وتكون خرباً مقدماً والضمري املتصل يكون زائداً

                                 
  .٢٢١اللهجة التهامية، ص :  انظر-١
  .٢٢٥-١٠٧اللهجة التهامية، ص :  انظر-٢
 ألن الضمائر املتصلة تكون يف حمل نصب أو حمل جر، وال ؛ يكون الضمري زائداً-٣

  . على املبتدأ احملذوفتكون يف حمل رفع، وهي يف اجلملة تدل



٩٩ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

يف ؟ و)أنت(املبتدأ حمذوف تقديره ) يانك؟(حبسب الضمري املتصل، فمثال يف 
  .)١(وهكذا)هو(املبتدأ حمذوف وتقديره ) فيانه؟(

بدالً عنها، مثل ) يا(يستخدمون يف اللهجة :  أي االستفهامية-٦
  .بدل أي االستفهامية) يا(ياصاِحب ِشنفَعك بكْره؟  :)٢(قوهلم

٧- ف(، وقد تستعمل حبذف الياء )حركة الكاف ممالة( ِكيِكف (
ويسأل ا عن احلال، وعن . م يف الفصحىتستخدم يف اللهجة كما تستخد

ِكيف اصبحت؟ وِكيف قَايلَه؟ أي كيف : مثل. الكيفية اليت مت ا الشيء
 ِكف :ِكف حالك؟ ومثل: حالك؟ وقد يستخدموا حبذف الياء، مثل

كيف حالِك أمس؟ أو ِكف :  ِكف قُليت تاِمس؟، أي:شاتروح امبيت؟ ومثل
  لُِك؟كيف حا: قايله؟ أي

 ؛جاءت يف صدر اجلملة دائماً) كيف(نالحظ من األمثلة السابقة أنّ 
  .ألن السؤال ا عن احلال

  ):)٣(االستفهام العام(االستفهام من دون أداة : المسألة الثانية
من اجلملة ) اهلمزة، وهل(اللهجة التهامية حتذف حرفا االستفهام 

الم، و هذه مجلة من األساليب إطالقا لذلك ال تفهم اجلملة إال من سياق الك
حت امراعي : مثل شتبوك امسوق ياحممد؟ ومثل: االستفهامية من دون أداة

                                 
  .٢٢٥،٢٢٦اللهجة التهامية، ص :  انظر-١
  .٢٢٠اللهجة التهامية، ص : انظر -٢
  .٢٠٢نظر ص ا يف هلجة البدو يف إقليم ساحل مريوط مساه االستفهام العام، -٣



١٠٠ المحور الثاني

له ِيلْعبوا امجه: مِإيك قلمو؟ ومثل: تى؟ أي هل رأيت الراعي أتى؟ ومثلا
: امزقُور نِظيفُو؟ أي: ومثل هل األوالد يلعبون يف اخلارج؟: أَىل امباب؟ أي

أتذهبني إىل احلمام؟ : شتبوِكن امطَهر؟ أي: رع نظيف أم ال؟ ومثلهل الشا
  .ِحيت امِكتاب؟ أي هل رأيت الكتاب؟: ومثل

حيث استخدمت  ،ا االستعمال خالف استعمال الفصحىوهذ
ألديك دليل على ما تقول؟ قال : الفصحى اهلمزة وهل يف االستفهام، مثل

أحيسب اإلنسان أن لن جنمع " وقال تعاىل، )١("ألكم الذكر وله األنثى"تعاىل 
  .)٣("فهل أنتم منتهون" ، وقال تعاىل)٢("عظامه 

: )٤(بوك يف امبيت، ومنه قوهلم: أيضا قوهلم)هل(ومن االستفهام بـ
ره يسأل صاحبه هل تريد أن تصبح تاجراً وغنياً : عىنامل. تشا جتوهر؟ اغْبأن

د يف العمل حىت تظهر آثاره ومتلك اوهرات واجلواهر فإين أنصحك باجل
  .على جسمك بالغبار

اتضح مما سبق أن اللهجة سلكت مسلكاً  مطرداً يف حذف اهلمزة وهل من 
  .)٥(اجلمل االستفهامية، وهل واهلمزة  ال توجد يف غري العربية من اللغات السامية

                                 
  .٢١ سورة النجم، آية -١
  .٣ سورة القيامة، آية -٢
  .٩١ سورة املائدة، آية -٣
  .٢١٧امية، ص اللهجة الته:  انظر-٤
  .١٦٥التطور النحوي، ص :  انظر-٥



١٠١ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  : النداء: المطلب الرابع
ال أو االلتفات على هو توجيه الدعوة إىل املخاطب وتنبيهه لطلب اإلقب
وأدوات النداء يف . سبيل احلقيقة أو ااز، وذلك بعد أداة من أدوات النداء

  :اللهجة هي

  : )١(وا: المسألة األولى
حرف نداء يف اللهجة ويستعمل للقريب والبعيد ولالستغاثة للندبة وإنْ 

 الواو، وأما )وا(، واألصل يف أداة النداء )٢(لفصحى للندبةكان يف اللغة العربية ا
وا امجهله التلعبو : ومثل. وافالنه، أي يا فالنة: األلف فهي لإلشباع مثل

آه على : أي. واين على نفسي واين على بين: فمشارع، ويقولون يف الندب
  .الندبة من سياق الكالم) وا(النداء و )  وا(نفسي وآه على ابين، ونفرق بني 

  : يا: المسألة الثانية
 ويبدو أنها من أثر  اللهجة قليل وأكثر استعماهلا بني املتعلمنيواستعماهلا يف

، يا مسي: ي ال يعرفون امسه ينادونه بقوهلميا أمي، والذ: مياه، أي: الفصحى مثل
، أو يانك )٣(يا جهد، بضم اجليم واهلاء معاً، أو يا جهد بفتح اجليم واهلا معاً: أو

يا حممد، : حممد عبده، أي: اء فيقولونويف نداء القريب حيذفون الي، وامسي

                                 
  .وا خريفوه، أي يتعجب من فصل اخلريف: يف اللهجة للتعجب، مثل) وا( قد تأيت -١
  .٢/٣٦٩مغين اللبيب :  انظر-٢
  .تعين شابة: جهده، وجهده تعين شاب، و : جهد، وجهد-٣



١٠٢ المحور الثاني

يا اهللا ترمحنا، وعند النحاة ال ، يا اهللا ختارجنا: ويدخلون ياء على لفظ اجلاللة مثل
ال جيوز لك أن تنادي امساً فيه : تدخل الياء على ما فيه األلف والالم قال سيبويه

ن قبل أنه اسم يلزمه يا اهللا اغفر لنا، وذلك م: البتة إال إم قد قالوااأللف والالم 
 .)١(األلف والالم واليت من نفس احلروف

  : الهمزة : المسألة الثالثة
من أدوات النداء يف العربية الفصحى ولكنها يف اللهجة حتذف وينادى 
باالسم مباشرة مع رفع الصوت ومد بعض احلروف يف االسم املنادى 

  ".حممد ....حممد : "عندما ينادون حممد يقولون: فمثالً. وتكراره

  :)٢(ياه، هوه: المسألة الرابعة
حيث ) هيا( يف اللهجة وهي يف اللغة الفصحى  من أدوات النداء

بفتح ) ياه(يف اللهجة من أول الكلمة إىل آخرها فأصبحت ) اهلاء(حتولت 
ياه ياه : ياه حممد أو: ون يف النداءالياء ومدها باأللف وسكون اهلاء، يقول

ْ ماامسك أو ياه ياذا أو ياه : يعرف اسم املنادى يقولونوإذا مل . حممد اهي
  .ياذاك أو ياه وامسي أو ياه جهد أو ياه جهد

                                 
  .٢/١٩٥الكتاب :  انظر-١
  .يف النداء) هوه(ون  يف زبيد وما جاورها يستخدم-٢



١٠٣ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  :ما يطلبه الفعل: المبحث الثاني
  :المفعول به:المطلب األول

، وهذا الفعل )١(اشتريت الكتاب:  فعل الفاعل حنوعليههو ما وقع 
: كلت خبزو، وحنو:  املفعول به، مثلالبد أن يكون متعديا لكي يطلب

وقد يتعدى . نظفي: أي ،فرشي امبيت: ثياب وال عادك؟ وحنوصبننت ام
هبيت : غديتك معصوبه ولَحمو، وحنو: الفعل يف اللهجة إىل مفعولني، حنو

وقد يتعدى الفعل يف اللهجة إىل مفعول به واحد بدون . امولد ثياب جتنن
وتعدية الفعل الالزم بدون حرف اجلر يف . جا صاحل امسوق: حرف حنو

  .)٢(اللهجة ظاهرة هلا جذورها يف العربية الفصحى
 :   ورتبة املفعول به تتغري كما يف العربية الفصحى وكاآليت

جيب أن يتقدم على فاعله إذا كنا ضمرياً متصالً، : املسألة األوىل
 ضربه الِفِقيه، عضه : الفعل، مثلعليهوذلك أثناء اإلجابة على سؤال من وقع 

محد كلب، كتبهاملفعول به يف األمثلة السابقة ضمري غائب مفرد مذكر . ام
  .متصل يف حمل نصب
:  جاز أن يتقدم إذا كان امساً ظاهراً وأمن اللبس، مثل:املسألة الثانية

فاطمه امثياب ننصاحل، صب رعى امغنم. 

                                 
  .٢/٥مهع اهلوامع :  انظر-١
  .٢١٤شذور الذهب، ص :  انظر-٢



١٠٤ المحور الثاني

  :المفعول المطلق: المطلب الثاني
ر يؤتى به لتوكيد عامله، أو بيان نوعه، أو عدده، وهو هو مصد
من العدم إىل الوجود، وصيغة   ألن الفاعل حيدثه وخيرجه؛املفعول احلقيقي

واستعملت . )١(، وتتعدى إليه األفعال املتعدية والالزمةعليهالفعل تدل 
ضربته ضربه جامده، وجلس : اللهجة املفعول املطلق كثرياً، وذلك مثل

  .فِقيه، وعصدت لكن عصيد جتننجلوس اِل
وأنواع املفعول املطلق يف هلجة امة هي نفس أنواعه يف العربية 

  :، وهي ثالثة)٢(الفصحى
 .ضربته ضربه: مثل: مؤكداً لفعله: املسألة األوىل
درسته تدريس الفقيه، مشيت :  مثل:مبيناً لنوع الفعل: املسألة الثانية

 .مشي امشيخ
 .ضربته ضربه وحده:  مثل:مبيناً لعدد الفعل : املسألة الثالثة

  .يتكلم بكالم: و يف استعمال اللهجة قد جير املفعول املطلق حبرف جر، حنو
إذن هلجة امة متاثل العربية الفصحى متاماً يف استعمال املفعول املطلق إال يف 

  .حرف اجلر، فال جير املفعول املطلق يف الفصحى بل هو واجب النصب

                                 
  .١/٢٩٤، و شرح الكافية ٤٨اللمع يف العربية، ص :  انظر-١
  .١٨٩-٢/١٨٨أوضح املسالك :  انظر-٢



١٠٥ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  : المفعول ألجله:ثالثالمطلب ال
أو هو . هو مصدر قليب منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل

، وتستعمل )١(املصدر القليب املفهم علة، املشارك لعامله يف الوقت والفاعل
. ملاذا؟: ؟ أي)ليش( يف سياق مجلة اجلواب على سؤال اللهجة املفعول ألجله

و غريها من العبارات، ويغلب للعمل أ: ليش طلعت احمديده؟ اجلواب: فمثالً
ليش ما زعلت : أن يأيت املفعول ألجله مسبوقاً حبرف اجلر يف اللهجة، ومثله

ألين : ؟ اجلوابعلىليش صابر : ألين أحترمك، ومثل: مين؟ اجلواب
: ليش هربت من الِفِقيه؟ واجلواب: وعدتك، أوغريها من العبارات، ومثل

  .أوغريها من العبارات .ألين احترمه
الحظ أن املفعول ألجله الوجود له يف اللهجة،كما يف الفصحى بل ن

  .يفهم يف سياق الكالم، فاللهجة ال متاثل العربية الفصحى يف هذا االستعمال

  ): ظرف الزمان وظرف المكان( المفعول فيه: المطلب الرابع
ويذكر لبيان وقت الفعل أو ) يف (عينهو اسم زمان أو مكان تضمن م

  ):الزمان واملكان(تستعمل اللهجة املفعول فيه بنوعيه و. )٢(مكانه

  :المفعول فيه المبين للزمان: المسألة األولى
: بكت امزهبو امعصر، أي: قام صاحل صالة امصبح، ومثل:  مثل

                                 
  .٢١٢-٢/٢١١، والنحو الوايف ٣/٣٤جامع الدروس العربية :  انظر-١
  .٢/٢٠٣املسالك ، و أوضح ٢/١٣٧مهع اهلوامع :  انظر-٢



١٠٦ المحور الثاني

: شروح امحضر بامليله، أي: ومثل. ذهبت إىل املزرعة وقت العصر
مع املفعول ) الباء (و تستخدم اللهجة حرف اجلر. سأذهب للعرس يف الليل

  .، وهذه ظاهرة موجودة بكثرة يف اللهجة)يف(فيه وليس 

  :المفعول فيه المبين للمكان: المسألة الثانية
أنا اليوم جالس جنب : ومثل. جلس امولد حتت امشجره: مثل

دعس فوق امشوكه : ومثل.  حني تغدى عندناعليهسلمت : امسجد، ومثل
جلس بطرف : ه يف اللهجة مبهماً، مثلوقد يأيت املفعول في. وهو حايف

  .)١(واللهجة يف األمثلة السابقة متاثل العربية الفصحى. امحضر
للمتوسط، ) هناك(اسم إشارة للمكان القريب، و) هنا(ويف الفصحى 

تستبدل ) هنا(أما اللهجة فتخالف الفصحى يف استعمال . للبعيد) هنالك(و
، وتستعمل )ِهنيه(وتصغر إىل ) ِهنه(بدل املد مع كسر اهلاء وتصبح ) اهلاء(

، )هناك(بفتح اهلاء وكسر الالم مع اإلمالة إىل املد بدالً من  )هِلِا(اللهجة 
بفتح اهلاء والالم مع مده وكسر الياء مع اإلمالة إىل ) هلَايِِا(وتستعمل اللهجة 

له ، فمثالً سألك شخص عن مكان الكتاب فتقول )هنالك(املد بدال من 
  .هنالك مشرياً إىل مكانه: هلَايا، أي: باً باإلشارةجمي

                                 
، و جامع ٢/١٩١، و شرح ابن عقيل ٢٥٦شرح قطر الندى، ص :  انظر-١

  .٣/٤٣الدروس العربية 



١٠٧ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

 : المفعول معه: المطلب الخامس

قع الفعل يدل على من و) مع (عىنمب) واو(هو اسم فضلة منصوب بعد 
وصل املسافرون ومنتصف : سار سعد واجلبل، ومثل :مبصاحبته، مثل

صحى ليس املفعول معه ذه الصورة املستعملة يف العربية الف. )١(الليل
مستعمال يف اللهجة، ومثة أمثلة حتتمل املعية واالشتراك، ومل تكن نصاً يف 

وقد . مالك نت والصيب: بكت انا وهن إىل امسوق، ومثل: املعية مثل
  .شبوك  امبحر مع امفجر: مثل) الواو( وال يستخدمون ) مع(يستخدمون 

يغته اليت يف نالحظ من األمثلة السابقة أن املفعول معه ال وجود له بص
، وعندما يتكلمون يفصلون بالضمري كما رأينا، أو يستخدمون )٢(الفصحى

  .وهكذا) الواو(بدالً من ) مع(كلمة 

  : الحال:المطلب السادس
: هو وصف فضلة منتصب، يبني هيئة صاحبه عند صدور الفعل، حنو

 يف ويأيت احلال. )٣(فرداً أذهب، وأقبل سليم مستبشراً، وضربت سعداً راكباً
اتى سعد فرح، اتوا امحضر راكبني :  السؤال بكيف؟، مثلعناللهجة جواباً 

وصنا نص امليل : مننا جائعني، ومثل :ركدنا جوع، أي: فوق امباص، ومثل
: باك خيك وحدوه، أي: ومثل . وصلنا نصف الليل متعبني: أي. تاعبني

                                 
  .٢١١ و القواعد األساسية، ص ٢/٢١٠أوضح املسالك :  انظر-١
  .٢/٤٨شرح املفصل :  انظر-٢
  .٢٢٣، والقواعد األساسية، ص ٢/٢٩٣مهع اهلوامع :  انظر-٣



١٠٨ المحور الثاني

. جيت امسوق مشي: مناولة، ومثل: ادى له امبيس يد بيد، أي: منفرداً، ومثل
 :رتبني، وقد يأيت احلال مجلة، مثلم: باكوا امسوق واحدو واحدو، أي: ومثل

انا شروح : وقد يأيت جامداً، مثل. قد لنا ساعة نركض، وهو جالس سكته
  .ساكتاً:  أي. هو جالس سكته: راجالً، ومثل: ديده ِرجِِلْ، أياحم

 :ملحوظات

طابقة احلال لصاحبه يف التذكري  متاثل اللهجة العربية الفصحى يف م-١
 .)١(والتأنيث واإلفراد واجلمع

  .)٢( قد يأيت احلال امسا جامداً  ويؤول مبشتق مثل العربية الفصحى-٢
أما يف الفصحى   رتبة احلال يف اللهجة ثابتة،يأيت بعد صاحبه،-٣

 .)٣(فيجوز أن يتقدم على الفعل والفاعل أو أن يتوسط بينهما

  : لتمييزا: المطلب السابع
: حنو) من (عينهو اسم نكرة فضلة منصوب، يرفع إام ما تقدمه يتضمن م

ويأيت التمييز يف اللهجة التهامية . )٤(حسن خالد خلقاً: عندي رطل عسال، وحنو
  .متييز اجلملة، كما يف العربية الفصحى: متييز املفرد، والثاين: األول: على نوعني

                                 
  .٢٢٣، والقواعد األساسية، ص ٢/٢٩٣مهع اهلوامع :  انظر-١
  .٢٩٥-٢/٢٩٤مهع اهلوامع :  انظر-٢
  .٣٠٩-٢/٣٠٦املرجع السابق :  انظر-٣
، و القواعد األساسية، ٢/٣٦٠أوضح املسالك ، و١٨١أسرار العربية، ص :  انظر-٤

  .٢٣٧ص 



١٠٩ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  : تمييز المفرد: المسألة األولى
 :وينقسم إىل

مشيت من : ومثل. اشترى ايب ثالطاشر كبش:  متييز العدد، مثل-١
هأي عشرين قلماً: اشتريت عشرين قالموا: ومثل. امسوق عشرين مر. 

:  قماش ومثل؛اشتريت مخسه متر بز، أي: مثل:  متييز املساحة-٢
اشتريت : ومثل. زادن مزاهيب معادو :ومثل. حصدت معادو برو اليوم

 .ادو ارضومع
هب يل ِكيلَه : ومثل. كل امثور قدح شعريو:  متييز الكيل، مثل-٣

 . بطاطسو)١(اشتريت بادي:  ومثلأعطاين،: دقيق، أي
  .هبيت له ثالثه كيلو عسلو: مثل : ن  متييز الوز-٤

  :جملةتمييز ال:  المسألة الثانية
ة يف العربية ال تستعمل اللهجة التهامية من أنواع متييز اجلملة املستعمل

 :الفصحى سوى احملول عن املفعول به فقط
 . متييز حمول عن الفاعل-١
  .زرعت ارضي طماطيسو أو بصلو :متييز حمول عن املفعول، وحنو -٢

                                 
الدلو، وهو أحجام خمتلفة يستخدمه أصحاب حمالت بيع اخلضار :  بادي-١

، وال يزال مستخدماً يف عموم مناطق اليمن يف )وغريها الطماطم، البطاطس،(
  .كيل اخلضار عند البيع



١١٠ المحور الثاني

 :ملحوظات

نالحظ من تقسيم متييز اجلملة، أنّ اللهجة استعملت نوعني فقط من 
 .)١(أنواع متييز اجلملة املستعملة يف العربية الفصحى

 .)٢(جاء التمييز يف اللهجة نكرة يف كل حاالته مثل العربية الفصحى -١

رتبة التمييز يف اللهجة ثابتة، يأيت بعد الذي يراد رفع اإلام عنه كما يف  -٢
 .)٣(العربية الفصحى

  : االستثناء: المطلب الثامن
هو أن خترج شيئاً مما أدخلت فيه غريه، أو تدخله فيما أخرجت منه 

أو إحدى أخواا، ) إال(فهو اسم منصوب يذكر بعد :  املستثىنأما. )٤(غريه
  .)٥(جاء الطالب إال حممداً: خمالفاً يف احلكم ملا قبلها، نفياً وإثباتا، حنو

  :واالستثناء يف هلجة امة يأيت على الصور اآلتية
خرجوا امناسو كلهم :  مثل:االستثناء املتصل املوجب :املسألة األوىل

كلهم مأدبني إال : النسا كلهم تعبوا إال فاطمه، ومثل: ثلوم. إال واحدو
  .امولد امكبريو

                                 
  .٢٤٠القواعد األساسية، ص :  انظر-١
  .٢٤١املرجع السابق، ص :  انظر-٢
  .٢/٧٣،٧٤شرح املفصل :  انظر-٣
  .٦٦اللمع يف العربية، ص :  انظر-٤
  .٢١٥القواعد األساسية ص :  انظر-٥



١١١ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

ماحد يصلح امغدا من روحه :  مثل:االستثناء املتصل املنفي: املسألة الثانية
 .إال صاحل، ومثل مافش مدارس عندنا بزبيد إال مدرسة بو موسى األشعري

ا فش مره خترج مع م:  مثل:االستثناء املنقطع املنفي: املسألة الثالثة
 .امِرجالْ إال فاطمه، ومثل مافش حد من خوتك فمبيت إال امكلب

اتوا امصيادوا إال :  مثل:االستثناء املنقطع املوجب: املسألة الرابعة
 .جاءت النساء إال احلقائب :أي. اتن امحرميو إل اامشنطو: ومثل. احموتو

: قد اتى إال صاحلْ، ومثلما:  مثل:االستثناء املفرغ: املسألة اخلامسة
إال خدجيه ماشفت. 

 :ملحوظات

 استعملت اللهجة مجيع أنواع االستثناء كما هي يف العربية -١
 .)١(الفصحى
ويف ) إال( مجيع أساليب االستثناء األداة  استعملت اللهجة يف-٢

وما عداها مما يستثىن به، ) إال(العربية الفصحى أصل االستثناء أن يكون بـ
، أي أن اللهجة تستعمل )٢(ا ملشاة بينهماعليه موضعها، وحممول فموضوع

 .وباقي األدوات ال تستعملها) إال(حرفاً واحداً لالستثناء هو 
من أدوات االستثناء وال تستعمل يف اللهجة إال يف حالة ) حاشا (-٣

                                 
  .٢١٧-٢١٦القواعد األساسية، ص ، و٢/٢٥٥مهع اهلوامع :  انظر-١
  .٣/١٦٦األشباه والنظائر :  انظر-٢



١١٢ المحور الثاني

ن، يقول كل منهم عندما يتشامت األوالد فيما بينهم، ويتساحمو: واحدة، وهي
 .أستثنيك: حاشاك، أي: لآلخر

  : التوابع: المطلب التاسع
التوكيد، النعت، البدل، عطف : يت تتبع ما قبلها يف إعرابه، وهيهي ال

شارك ملا قبله يف إعرابه االسم امل: والتابع هو. )١(سقالبيان، وعطف الن
والتوابع يف اللهجة تعرف من سياق الكالم ال من احلركة . )٢(مطلقاً

، ألن اللهجة ختلو من اإلعراب، وسنتناول التوابع يف اللهجة على اإلعرابية
  :النحو اآليت

  : التوكيد: المسألة األولى
هو تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة والشمول ويرفع توهم غري الظاهر 

، والتوكيد يف العربية الفصحى )٣(من الكالم باحتمال التجوز أو السهو
وال يستعمل يف اللهجة إال . )٤( معنويتوكيد لفظي، وتوكيد: سمانق

التوكيد املعنوي، أما التوكيد اللفظي بكل صوره فال يستعمل، وإذا أرادوا 
أنا متأكد أو أنا واثق أو يقسمون فمثالً بدل : أن يؤكدوا كالمهم يقولون

                                 
  .٣/٨٣شرح املفصل :  انظر-١
  .٢/١٧٧شرح ابن عقيل :  انظر-٢
   .٢٨٦القواعد األساسية،  ص :  انظر-٣
  ٢/١٩١شرح ابن عقيل :  انظر-٤



١١٣ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  .واهللا لساعدك: أنا أنا عاد أساعدك، يقولون: مجلة
ن ألفاظ التوكيد املعنوي متستعمل اللهجة :  التوكيد املعنوي-١

اتى بو امعروسه بنفسه، رجع حممد : على النحو اآليت) ، مجيع، عنينفس،كل(
خذوا خوتك حقهن : من نفسه، بزوا بيت الِفقْيه، حقهن الزلط بنفسهن، وحنو

  .كلهن، مرحب بكن مجيع، هو ذا صاحل بعينه وشحمه وحلمه
سي ال عندهن، رحت بنف: و عند تأكيد الضمائر املتصلة يقولون

: ومثل. كلمت أنا بنفسي الِفِقيه يهتم بيك، انتوا بنفسكن كتبتوا امرساله
حنا بنفسنا  : املنفصلة يقولونأما عند تأكيد الضمائر. طحنت امكيله كلّها

  .جينا ال عندك، نت بنفسك وعدتين، حنا كلّنا معاك، هن كلهن كتبوا

 :ملحوظات

، ومل )١(ياً مثل العربية الفصحىأكّدت اللهجة األمساء توكيداً معنو
 .تؤكّد األفعال واحلروف

استعملت اللهجة ألفاظ التوكيد املعنوي املستعمل يف العربية الفصحى 
 .ومل خترج عنها

بدون حرف جر، واستعملته حبرف ) نفس(استعملت اللهجة لفظ 
 .اجلر، وهي بذلك متاثل الفصحى

 )نفس، وكل(نفصلة بـأكدت اللهجة الضمائر املتصلة، والضمائر امل

                                 
  .٣/٤١شرح املفصل :  انظر-١



١١٤ المحور الثاني

يف للضمري املتصل، أو بدون وجوده، ومع وجود ضمري منفصل مؤكد 
العربية الفصحى ال جيوز تأكيد الضمري املتصل بنفس أو بكل  إال بعد 

 .)١(تأكيده بضمري منفصل

  : النعت: المسألة الثانية
 يف متبوعة، ويبني بعض أحواله، أو يبني بعض عىنتابع يدل على م

مررت برجل كرمي، ومررت برجل كرمي : ا يتعلق مبتبوعه، حنوأحوال م
  .ويأيت النعت يف اللهجة مفرداَ أو مجلة، كما يف العربية الفصحى. )٢(أبوه

                                 
  .٢/١٩٦،١٩٧شرح ابن عقيل :  انظر-١
  .٢٨١القواعد األساسية، ص ، و٢/١٤٥ع اهلوامع مه:  انظر-٢



١١٥ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

وينقسم يف العربية الفصحى إىل نعت حقيقي ونعت :  النعت املفرد-١
يب، واملستعمل فيها  النعت ـيب، ولكن اللهجة ال تستعمل النعت السبـسب
تى عندنا أ: كانوا يسرجوا مبسرجه كبريو، وحنو: فرد احلقيقي فقط حنوامل

رجالو طويلو عريضو، اتى حممد األسود، امِرجالو امشجعانو حسانو بذي 
 .امقَريه، شفت مره زبيدية اليوم 

استعمال النعت اجلملة يف اللهجة قليل، وذلك :  النعت اجلملة-٢
مباب، عملنا ساحة يلعب ا امجهله أي شفت جمنون فتح ثَمه كا: مثل

  .أوالد صغار

 :ملحوظات

 النكرة، كما يف العربية لهجة إالل ال ينعت باجلملة يف ا-١
 .)١(الفصحى
يف اللهجة يفيد التخصيص إذا كان املنعوت :  النعت احلقيقي-٢

اللهجة متاثل الفصحى يف . معرفة، ويفيد التوضيح إذا كان املنعوت نكرة
 ).٢(هذا 

 .)٣(ال ينعت الضمري يف اللهجة، وال ينعت به مثل العربية الفصحى-٣

                                 
  .٢/١٨٢شرح ابن عقيل :  انظر-١
  .٨٢اللمع يف العربية، ص :  انظر-٢
  .٢/١٩٢مهع اهلوامع :  انظر-٣



١١٦ المحور الثاني

  : البدل: المسألة الثالثة
، والتركيب الذي يوجد فيه )١(هو التابع املقصود باحلكم بال واسطة

مررت بعبد اهللا زيد، فهو مواٍز :  كان يف األصل مجلتني، فإذا قلت،البدل
ت بزيد، وقد عِدلَ عن هاتني اجلملتني إىل مررت بعبد اهللا، مرر: لقولك

 ألن املتكلم لو نطق ما ألدى ذلك إىل أن يعِرف ؛مجلة واحدة دفعاً للَّبس
  .)٣(املخاطب أما شيئان أو شخصان، واحلقيقة أما شخص واحد

  .بدل الكل من الكل وبدل الغلط: والبدل يف اللهجة التهامية على ضربني
بدل الكل من : الفصحى فالبدل على أربعة أضربأما يف العربية 

  .)٢(الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل االشتمال، وبدل الغلط
، ِحت صاحل علىلقيت اليوم خوك  : مثل: بدل الكل من الكل-١

  .صاحبك، قراحنا الِفِقيه حممد
ويستعمل يف اللهجة أثناء ارتباك املتكلم يف حتديد :  بدل الغلط-٢

سافرت إب ال ال تعز، : حنو) ال(كالمه، ويكون بتكرار حرف القصد من 
 .رأيت :أي :ِحت بوك ال ال خوك أمس،حت

                                 
  .١٥١، و بناء اجلملة العربية، ص ٢٩٠القواعد األساسية، ص :  انظر-١
  . ١٥٢بناء اجلملة العربية، ص :  انظر-٢

  

   .٣/٦٣ شرح املفصل:  انظر-٣



١١٧ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  : العطف: المسألة الرابعة
عطف بيان وعطف : العطف يف اللغة العربية الفصحى على ضربني

  .فقط) العطف باحلروف(واملستعمل يف اللهجة التهامية عطف النسق . نسق
هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد ) احلروفالعطف ب( و عطف النسق

حروف العطف، اليت جتتمع كلها يف إدخال الثاين يف إعراب األول، ومعانيها 
داً وتستعمل اللهجة عد)٢(، ومسي عطف نسق ملساواته األول يف اإلعراب)١(خمتلفة

  ).بعدين ،الواو، أو، ال، بعد: (قليالً من حروف العطف هي
ويستعمل ملطلق اجلمع، ويعطف اسم معرفة على اسم معرفة، :  الواو-١

 قدمية، سامية) الواو(و). الفاء (عىنكما تستعمل مب. إىل اجلامععلىاتى حممد و: حنو
، فكأن اللهجة ورثت األصل القدمي ومل ترث الفاء عن )٣(والفاء حديثة يف العربية

 .فمسجدصلى حممد وخوته : الفصحى، وتعطف مجعا على مفرد، حنو
وقد .مننا  امليلو كلّه وامنهارو كلّه: وقد تعطف ظرفاً على ظرف، حنو

روح : كلَ ونام، وحنوأ :أي.حممد كَلْ ونام: تعطف فعالً على فعل حنو
: وقد تعطف عدداً على عدد حنو. أو روح وايت بسرعه ،وارجع فيسع
  .ألف ومخسِميه. سبعه وثالثني

نت اذا اتفقت أ: مري منفصل حنوعلى ضوقد تعطف ضمرياً منفصالً 
                                 

  .٢٩٧، و القواعد األساسية،  ص ٩١اللمع يف العربية،  ص : انظر-١
  .٣/٧٤شرح املفصل :  انظر-٢
  .١٧٨التطور النحوي،  ص :  انظر-٣



١١٨ المحور الثاني

  .وياه فامدنيا بسالم
تفيد التخيري بني شيئني، وتستعمل يف اللهجة لنفس املعاين يف : أو-٢

) أم(سامية األصل، و ) أو (، و)أم(الفصحى،كما تستعمل بدالً عن 

تزوج فالنه أو : ومثلاعش عزيز أو اموت كرمي، : ، ومنه قوهلم)١(حديثة

 .كل حلماً أو مسكاً: مو أو حوتو؟ أيكل حل: فالنه، ومثل

كل ذي : خذ ذا وال ذا، وحنو:  أيضا، حنووتفيد التخيري:  والّ-٣ 
الواو (مكونة من ) وال. (خذ هذا أو هذا، وكل هذه أو هذه: وال ذي، أي

خذ ذا وال ( يكون تركيب مجلة عليهمث أدغمت النون يف الالم و) ال+  إن+ 
  . هذا خذ هذا  وإن ال تفعل  خذ) ذا

دخل حممد وبعد صاحلْ،  :حنو) ثُم (عينوتستعمالن مب:  بعد ،بعدين-٤
 .أو دخل  حممد وبعدين صاحل

  :ملحوظات
 .الواو أكثر حروف العطف استعماالً يف اللهجة -١

ة أداتني من أدوات العطف املستعملة يف العربية استعملت اللهج -٢
 .)٢(وهي الواو، وأو  ،الفصحى

                                 
  .١٧٨املرجع السابق،  ص :  انظر-١
  .٧٦-٣/٧٥شرح املفصل :  انظر-٢



١١٩ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

ومل تعطف  لهجة الضمري املنفصل على الضمري املنفصل،عطفت ال -٣
 .)١(املتصل كما يف الفصحى

  :األدوات والحروف: الفصل الثالث
تستعمل اللهجة عدداً حمدوداً من األدوات واحلروف التصل إىل مثل تنوعها 
يف اللغة العربية الفصحى، وبعض هذه األدوات احندرت إىل اللهجة من اللغة 

  :ة، وبعض من العربية الفصحى، ومن هذه األدوات اآليتاليمنية القدمي
 :)٢(أدوات االستفهام: املبحث األول
 :)٣(احلروف الناسخة: املبحث الثاين

  :)٤(أدوات النداء:  املبحث الثالث
  :)٥(أدوات النفي: املبحث الرابع

  :أدوات النهي: املبحث اخلامس
  : ال الناهية: المطلب األول

كما هو احلال يف اللغة ) ال الناهية(ة باستخدام يكون النهي يف اللهج

                                 
  . ٧٧-٣/٧٤املرجع السابق :  انظر-١
 .حث انظر احلديث عنها يف موضعه من الب-٢
  انظر احلديث عنها يف موضعه من البحث-٣
 . انظر احلديث عنها يف موضعه من البحث-٤
 . انظر احلديث عنها يف موضعه من البحث-٥



١٢٠ المحور الثاني

) ش(لحقون الفصحى، ويقفون على الفعل الصحيح اآلخر بالسكون، وي
. ال تغلق :يك مبخشبه، التبند امباب، أي خال تضربش: مثل. بالفعل

وإن كان الفعل ناقصاً، . دقش امبابالتروحش تلعب فمشارع، التدق
 هو احلال يف اللغة الفصحى، ولكن كما ،حيذف حرف العلة من آخره

: تضاف هاء السكت يف اللهجة إىل اية الفعل بعد حذف حرف العلة، مثل
 )ال(تبيع على ثالثه، اهلاء حلقت الفعل ازوم بـ التشتره من اثنني وال

الناهية من اجلملة ويفهم أسلوب النهي ) ال(وقد حتذف ). ال تشتره(الناهية 
: ، ومثلعلىال تذهب مع : ، أيعلىتبكشي مع : من سياق الكالم، مثل

: تنشرشي معي، أي: ومثل. ملشي هكذاال تسرع يف ا: تشبحشي كذا، أي
  .ال تذهب معي

  : ما الناهية: المطلب الثاني
ماتضربش خيك، : مثل). ال(استخدامها يف اللهجة قليل، وتأيت بدل 

 ال تأكل املوز ماتاكلشي  موز امخربانْ، أي: ومثل. أي ال تضرب أخاك
  .ال تبكوا الطفل: كن، أيعلىماتبكُّوش اجماهلْ حرام : ومثل. التالف

 :أدوات الشرط: المبحث السادس

ال اعتبار للجزم يف فعل الشرط أو جوابه يف اللهجة سواء كان 
 بالسكون وال حيذف حرف العلة عليهمضارعاً أو ماضيا ولكن يوقف 

واللهجة .  ِنوى على خري لقي خريِمن : مثل. بعكس اللغة الفصحى
  ).إذا ،كما ، إنْلو، لوال، ال، ِمن، اللّي،: (تستخدم أدوات الشرط اآلتية



١٢١ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  ):بكسر الميم (ِمن : المطلب األول
ِمن دق امباب لِقي : ِمن ِلقي احبابه نسي اصحابه، ومثل: )١(مثل  

. أكلوا: أكل ،كلوا: كل. ِمن ِكلْ شعري الناس ِكلوا بره:جواب، ومثل
: ِمن دعس على ذَنب امكَلب نيِبه، نيبه: من ماِيشِتري يتفرج، ومثل: ومثل

  .ِعمني عيونه )٣( امرماد)٢(ِمن خبط: عضه بنابه، ومثل

  : اللّي: المطلب الثاني
 عينوحتمل م) الذي(أو بدل ) من الشرطية(ة بدل تستعمل يف اللهج

اللي ما يقبل وجوه الناس : ومنه قوهلم. زوج يستر نفسهاللّي يت:  الشرط مثل
اللّي ِيرفَع ِمن غَداه : ،ومثله قوهلم. الشرطية) من (بدل :اللّي. يتمىن حذاها

راهي يرب ِخري اهواليت تفيد الشرط) الذي(بدل : اللّي. لعش.  

  :ال الشرطية:   المطلب الثالث
امِشيخ شيخ وال :  ا، مثلفيو يكت)  إنْلو، إذا،(تأيت يف اللهجة بدال من 

بصعب :الشيخ. كانْ مصعطْ: كبري القوم ومسؤوهلم، مبرومثل. بدل لو: ال. م :
ال امتال امهاِلوج قر ال(ومن جميء . الفم: امتأل، امثم: ، امتلىبدل  لو: ال. ثُم (
  .بدل إذا: ْ ال. كامطراموعد كامرعد وال جاد: قوهلم) إذا(بدال من 

                                 
  .١٥٦اللهجة التهامية،  ص :  انظر-١
  .نفض:  خبط-٢
  .الرماد وهو خملفات النار:  امرماد-٣



١٢٢ المحور الثاني

  : لوال: المطلب الرابع
لَوالَ كَلبِتي : )١(تستخدم يف اللهجة كما يف الفصحى، من ذلك قوهلم

من أتى، جاء الفعل جمموعاً ومل يوحد وهو : أتوانا. أتوانا ِكالب الناس ام
  .على لغة أكلوين الرباغيث

  ): ددة بعدها ألفبفتح الكاف وفتح الميم مش(كَما : المطلب الخامس
االستفهاميتني، مث أدغمت امليمان ) ما+كم(وهي مكونة من 

-يفما ك(مضعفة امليم، وهي بدل ) كَما(وأصبحت ميماً واحدة، فصارت 
:  كَما تشا سوه، وكَما تشا سلّم، ومنه قوهلم: للحال واملكان، مثل) حيثما

ا جكَم ،نيِرو نا غبى، كَمعرةْ امِبقرنبات ننا دكَم ،ِكلَن نكما. (اع (
أن بقرة املرعى وهي البقرة اليت خترج للرعي بنفسها : عىنامل). حيثما(بدل

وال أحد يقوم برعايتها أو رعيها، فهي حيثما عطشت شربت، وحيثما 
  .جاعت  أكلت، وحيثما تأخرت ليالً باتت

عادك كما : ثلم) حيث اآلن: (عىنمب) كما(وتصبح ) كما(وقد ختفف 
وهي تعمل عمل مازال، ) الزال(، أو )مازال(بدل : تيت قدك بايكو، عادا

ومبعناها ولكن قد يأيت امسها ضمرياً بارزاً مع استحالة  ذلك يف مازال حيث 
يكون مستتراً، وقد يأيت امساً ظاهراً وذلك مثل قول األم لطفلها عندما يكون 

اجلميل أو : الزخم: امزخم. مازال: عىنمب: عاد امزخم راِجدو، عاد: نائما

                                 
  .١٦١اللهجة التهامية، ص :  انظر-١



١٢٣ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

امسها ) الزخم (و) مازال(عمل ) عاد(هنا عملت . نائم: راجدو. احملبوب
 ألن العامة يف اللهجة تقف بالضم أو ؛خربها، وقد جاء مضموماً) راجدو(و

  .ولذا منع النصب السكون،

  : أدوات القسم:المبحث السابع
  : الواو: المطلب األول

املستعملة يف اللهجة، ذكر لفظ اجلاللة  القسم،أشهر أساليب 
، واهللا ما هو واهللا العظيم، واهللا انهو ظامل: املسبوق حبرف الواو، حنو

 .تضربش امولد عندي، واهللا ما
سواء أكانت ) ما(نالحظ أن مجلة جوا ب القسم املنفية قد سبقت بـ

إىل لفظ اجلاللة وعند إرادة تأكيد القسم يضاف . ةيعلمجلة امسية أم ف
  .واهللا وباهللا: يقولون لفظ اجلاللة املسبوق بالباء، املسبوق بالواو،

  : الباء: المطلب الثاني
أو . اقسم باهللا: تستعمل الباء يف القسم عند ظهور فعل القسم، حنو

: أو عند اإلنكار، حنو. كيعلباهللا، باهللا : عند استحالف شخص آخر حنو
  . فال تستعمل يف اللهجة يف القسمأما التاء. باهللا، باهللا

  :حروف الجر: المبحث الثامن
  :ستعمل اللهجة عدداً من حروف اجلرت



١٢٤ المحور الثاني

  : ِمن: المطلب األول
 .اهللا خيارجنا ِمن الغال: مثل. تستعمل البتداء الغاية وللتبعيض

  : على: المطلب الثاني
) على(وعند اتصال . جلست على امسطح: وتستعمل لالستعالء، مثل

 .عليه: ، مثل)ها السكت(اء املتكلم تضاف إليها بي

  : في: المطلب الثالث
تفيد الظرفية كما يف الفصحى، وتستعمل يف اللهجة حبذف الياء، 

: اشبحي فمشي، أي: الذي يف احلقيبة؟ ومثل ماهو ذَه فَْمشنطه؟ أي ما: مثل
ت جلس :يف اللهجة، مثل) يف(ذف حرف اجلر وقد حي. اسرعي يف املشي

الفصحى، وإن كان وقد استعمل احلذف يف العربية . امبيت، أي يف البيت
وقد جاء يف  .)١(كما ذهب إىل ذلك سيبويه يف الكتاب ،قد عد يف الشذوذ

، وذكر أنّ الكسائي )٢(يف الدار، ودخلت الكوفة: اللغة، دخلت الدار، أي
  .)٣(أجاز القياس على ذلك

                                 
  .١/٣٥الكتاب :   انظر-١
  .١/٢٠٠، ومهع اهلوامع ١/١٨٦شرح الكافية :  انظر-٢
  .١/٢٠٠، ومهع اهلوامع ٤/٣٣٦، واملقتضب ٣٨-١/٣٧الكتاب :  انظر-٣



١٢٥ التراكيب النحوية في اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحى

  :أدوات الجواب: المبحث التاسع
  ):  نعم(بدل ) يه:  (ب األولالمطل

) ِيه(كلمة استزادة واستحثاث، حترف يف اللهجة وتصبح )إيه(أصلها 
 هل شتروح امبيت؟: جواباً لسؤال) يه(يقولون مثال . بكسر الياء وسكون اهلاء

  :في اللهجة) نعم(بدل) ِإيوه(أو ) َأيوه: (المطلب الثاني
. ويف عموم حمافظات اليمن بل ، يف عموم امةكثرية االستعمال

. )١(لفظة تركية) ايوه(ويذكر عبد الرمحن أيوب يف العربية وهلجاا أن كلمة 
وهذا غري صحيح فهي فصيحة، فقد جاء يف اجلزء الثاين من الكشاف 

) إي(، "إي وريب"من سورة يونس يف ) ٥٣(للزخمشري يف تفسريه لآلية 
يف االستفهام خاصة، ) قد (عىنمب) هل(كما أن   نعم يف القسم خاصة،عىنمب

فيصلونه بواو القسم وال ينطقون به ) إيو(ومسعتهم يقولون يف التصديق 
  .)٢(وحده

مبعناه، ولكن يضاف هاء السكت فتصبح ) إيو(ويف اللهجة تستخدم 
)هو(بكسر اهلمزة وسكون الياء وفتح الواو وسكون اهلاء، أو ) ِإيهوبفتح ) أَي

  . وفتح الواو وسكون اهلاءاهلمز وسكون الياء

                                 
  .٢١العربية وهلجاا، ص:  انظر-١
  .٣٥٢الكشاف، ص:  انظر-٢



١٢٦ المحور الثاني

أو بإضافة واو إلى  ناهي بإثبات الياء وسكونها،: المطلب الثالث
  ):ناهيو(الياء، 

أي بيتك ِمنهِنه؛ : امعسلو ناهي، ومثل: مثل.  أو جيدمتام: عىن وهي مب
  .مجيل جداً

حاضر، : وهناك كلمات أخرى تستخدم لإلجابة يف معان شىت منها
: ومثل. كان أوله شرط كان آخره متام ما: مثل.  عال)١(طيب، متام، عفارم

يف ) ِبلى( :بكسر أوهلا وإمالة آخرها، يقولون) ِبلى. ()٢(ك عفارميعلعفارم 
 عىنيف اللهجة مب) إال(تعرفش تكتب؟ أو تستخدم  ما. اإلجابة عن سؤال

  .يف اإلجابة عن السؤال السابق) ِبلى(

                                 
  . عفارم، كلمة تركية تقال لتحبيذ الفعل سواء كان حسيا أو معنوياً-١
  .٢١٢ ، صاللهجة التهامية:  انظر-٢
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  :نتائج البحث
كن أنْ تقدم نتائج هامة جة امة خاصة، ميللهجات عامة، وهلدراسة ا

يف الكشف عن كثري من الظواهر النحوية اليت هلا صلة باللغة العربية 
الفصحى، حيث مازالت أقرب من غريها من اللهجات العربية احلديثة إىل 
العربية الفصحى، وبعد دراسيت للهجة دراسة استقرائية وصفية توصلت إىل 

  :أهم النتائج اآلتية
  .جتمع اللهجة الفعل مع اجلمع -١
 تدخل كان وأخواا على اجلملة اليت صدرها جار وجمرور، -٢

  .وتدخل أيضا على اليت صدرها ضمري
  . حمرفة)كأنّ، لكن، ليت( استعملت اللهجة احلروف الناسخة -٣
 قد يأيت الفعل املتعدي مكتفياً برفع فاعله، وقد يكتفي املتعدي إىل -٤

عول به واحد، وقد يتعدى الفعل الالزم إىل مفعول به واحد مفعولني مبف
  .بدون حرف

٥-املفعول املطلق قد جير حبرف اجلر .  
  . املفعول ألجله، يأيت غالباً مسبوقا حبرف اجلر الالم-٦
٧- يف(مع املفعول فيه وليس ) الباء( تستخدم اللهجة حرف اجلر.(  
  . وجود له يف اللهجة املفعول معه بصيغته اليت يف الفصحى، ال-٨
  . رتبة احلال يف اللهجة ثابتة، يأيت بعد صاحبه-٩

  . ال يوجد يف اللهجة من متييز اجلملة سوى احملول عن املفعول به-١٠
  . استعملت اللهجة مجيع أنواع االستثناء كما يف العربية الفصحى-١١
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  .ف أكدت اللهجة األمساء توكيدا معنويا، ومل تؤكد األفعال واحلرو-١٢
بدون أنْ تؤكده ) بنفس أوكل( أكدت اللهجة الضمري املتصل -١٣

  .بضمري منفصل
بدل الكل :  استعملت اللهجة نوعني من أنواع البدل فقط ومها-١٤

  .من الكل، وبدل الغلط
  . تعطف الضمري املنفصل على املنفصل، ومل تعطف املتصل-١٥
  .بري عنه ال وجود للمثىن يف اللهجة، واستعملت اجلمع للتع-١٦
  . مجع املذكر السامل يف اللهجة يكون بالياء والنون دائماً-١٧
  . األمساء اخلمسة يف اللهجة بالواو دائماً-١٨
  . حتذف النون من األفعال اخلمسة دائماً-١٩

  . السكون هو النهاية املستعملة يف اللهجة ألواخر الكلمات-٢٠ 
اجلملة، وقد  أدوات االستفهام يف اللهجة قدتكون يف صدر -٢١

  .تكون متأخرة
  .يف االستفهام) اهلمزة وهل( اللهجة التستخدم -٢٢
  ).ياه ، هوه( استعملت اللهجة يف النداء -٢٣
  .يف النفي، وتعمل عملها) ليس(بدال من ) مش( تستعمل اللهجة -٢٤
  .الشرطية) من(تستعمل يف اللهجة بدل ) الّلي (-٢٥
٢٦- هجةيف الل) يف( قد حيذف حرف اجلر.  
  . أمساء اإلشارة حترف أو تستبدل يف اللهجة-٢٧
بدالً من مجيع ) الّلي( تستخدم اللهجة امساً موصوالً واحداً هو -٢٨
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  .األمساء املوصولة
  .أكانت حركات أم حروفاً  ختلصت اللهجة من عالمات اإلعراب، سواء -٢٩
اء يف مجيع األمس) أم(التعريف بـ) أل( ذهبت اللهجة إىل إبدال -٣٠

  ).املعلم،الفقيه، اجلامع، النساء (:إال يف كلمات قليلة منها
  . حرف العني ال ينطق يف اللهجة وتنطق بدالً عنه اهلمزة-٣١
حرفاً لالستقبال بدالً عن ) الشني الساكنة( استعملت اللهجة - ٣٢

  ).السني وسوف(
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 املصادر واملراجع

حممد جت البيطار، امع : أسرار العربية ،كمال الدين بن األنباري، حتقيق -١
 .العلمي العريب، دمشق

عبد العال سامل  : حتقيق األشباه والنظائر يف النحو، جالل الدين السيوطي، -٢
 .م١٩٨٥، ١مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط

دين ـد حمي الـ حمم :أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، حتقيق -٣
 .م١٩٦٦، بريوت، ٥راث العريب، طعبد احلميد، دار إحياء الت

 فيبناء اجلملة العربية  يف ضوء املنهجني الوصفي والتحويلي، عبد احلميد مصط -٤
 .م٢٠٠١، ٧٥السيد، الة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد 

 .١٩٨٠تاريخ اللغات السامية، إسرائيل ولنفسون، دار العلم، بريوت،  -٥

، رمضان ليهـعق ـلعربية، براجشتراسر، أخرجه وعلالتطور النحوي للغة ا -٦
 . م٢٠٠٣، ٤عبد التواب، ط

 .م١٩٨٥ الغالييين، املكتبة العصرية، بريوت، ىفجامع الدروس العربية، مصط -٧

 النجار، دار اهلدى للطباعة النشر، علىحممد : اخلصائص، ابن جين، حتقيق -٨
 ).ت.د(، بريوت، ٢ط

دين عبد احلميد، حممد حمي ال: قيق حتل،شرح ابن عقيل، حممد عبداهللا بن عقي -٩
 .م١٩٨٨، بريوت، املكتبة العصرية

 حممد حمي الدين عبد احلميد،: حتقيق ابن هشام، شرح شذور الذهب، -١٠
 .م١٠،١٩٦٥ط
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حممد حمي الدين عبد احلميد، السعادة : شرح قطر الندى، ابن هشام، حتقيق -١١
 .م١٩٦٣، ١١مبصر، ط

 ).ت.د( دار الكتب العلمية، بريوتشرح الكافية، الرضي االسترابادي،  -١٢

 ).ت.د(موفق الدين بن يعيش، دار املتنيب، القاهرة : شرح املفصل للزخمشري -١٣

ظواهر لغوية يف هلجات اليمن القدمي، إبراهيم الصلوي، جملة كلية اآلداب،  -١٤
 .م١٩٩٤، )١٧( جامعة صنعاء، العدد

: ، ترمجةدراسات يف اللغة واللهجات واألساليب، يوهان فك :العربية  -١٥
 . م١٩٨٠رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانكي، القاهرة، 

العربية وهلجاا، عبد الرمحن أيوب، معهد البحوث والدراسات العربية،  -١٦
 . م١٩٦٨مطبعة سجل العرب، القاهرة، 

رمضان عبد التواب، : كارل بروكلمان، ترمجة فقه اللغات السامية، -١٧
 .م١٩٧٧مطبوعات جامعة الرياض، 

رفعت هزمي، جامعة : نقوش العربية اجلنوبية، ألفريد بيستون، ترمجةقواعد ال -١٨
 .م١٩٩٥الريموك، 

 ).ت.د(القواعد األساسية، السيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية، بريوت،  -١٩

فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، : كتاب اللمع يف العربية، حتقيق -٢٠
 . م١٩٧٢

، ٣الم هارون، مكتبة اخلانكي، طعبد الس: الكتاب، سيبويه، حتقيق -٢١
 .م١٩٩١، ١، بريوت، ط وطبعة دار اجليل.م١٩٨٨القاهرة، 
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الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل، جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري،  -٢٢
 ).ت.د(دار الكتاب العريب، بريوت، 

هلجة البدو يف ساحل مريوط، عبد العزيز مطر، دار الكتاب العريب،  -٢٣
 .م١٩٦٧القاهرة، 

لهجة التهامية يف األمثال اليمانية، عبد اهللا خادم العمري، مطابع التوجيه ال -٢٤
 .م ٢٠٠٠، صنعاء، ٢املعنوي، ط

 .م١٩٩٤هلجات الدقهلية، حسام البهنساوي، دار العريب، القاهرة،  -٢٥

 النجدي وآخرين، الس األعلى للشؤون على: احملتسب، ابن جين، حتقيق -٢٦
 .م١٩٦٩اإلسالمية، القاهرة، 

ات من النقوش  اليمنية القدمية، حممود الغول وآخرون، املنظمة العربية خمتار -٢٧
 .م١٩٨٥للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

مساند محريية يف مصادر التراث العريب، إبراهيم الصلوي، جملة اإلكليل،  -٢٨
 .هـ١٤١٠السنة الثامنة، صنعاء، " ٢١-٢٠"العددان

 النجار وآخرين، دار علىحممد  :يقمعاين القرآن، حيىي بن زياد الفراء، حتق -٢٩
 .م١٩٩٥السرور، القاهرة، 

معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقوايف، حممد إبراهيم  -٣٠
 .م٢٠٠٥، ٣عبادة، مكتبة القاهرة، ط

مازن املبارك وآخرين، دار الفكر العريب،  :مغين اللبيب، ابن هشام، حتقيق -٣١
 .م١٩٨٥، دمشق، ٥ط
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عبد اخلالق عضيمة، الس األعلى للشئون : املقتضب، املربد، حتقيق -٣٢
 .م١٩٦٨اإلسالمية، القاهرة، 

 . م١٩٦٦من أسرار العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  -٣٣

 ).ت.د(، ١١النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، القاهرة، ط -٣٤

 حلمي خليل، املعرفية :نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترمجة -٣٥
 .م١٩٨٥اجلامعية، 

 ).ت.د(مهع اهلوامع، جالل الدين السيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  -٣٦

  : الرسائل-*
 هلجة العوذلية، أمحد سامل الضريبيب، دكتوراه، دار العلوم، -١
  . م١٩٨٨القاهرة، 
، عبداهللا حممدسعيد، دكتوراه، دار )شرعب( هلجة قبائل املخالف -٢

  .م٢٠٠١العلوم، القاهرة، 
 هلجة الوازعية، عبد اهللا حممد سعيد، ماجستري، جامعة صنعاء، -٣
  .م١٩٩٧اليمن، 
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اللهجات العربية بني الفصحى 
  والعامية

    إعداد   

  د فراجأمحد عبد الرحيم أمح. د
  جازان   جبامعة   اآلداب  أستاذ مساعد يف كلية





١٤٠ المحور الثاني

  ةقدمامل
 هو خري، ربنا بالذيأمحد اهللا تعاىل وأستعينه وأستهديه، وأستفتح 

 وأسلم على املبعوث رمحة وأصلّيك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك املصري، يعل
  .للعاملني، وعلى آله وصحبه والتابعني

  :  أما بعد
الفصيح :  وهي اللغة العربية هلا ثالثة مستويات  أنفي  فال خي

 األلفاظ يف والعامي، فالفصيح ميثل  اللغـة النموذجيـة املنتقاة واللهجي
 الكتابة يف -وما زالت تستعمل- استعملت اليت وهي والتراكيب، واملعاين

والتأليف والفنون األدبية، وتسمى اللغة املشتركة، أو اللغة املثالية، وقد 
، العريب إلينا عن طريق القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، والشعر وصلت

  .  وأقوال العرب وأمثاهلم
 تشترك فيها بيئة من البيئات، اليتاخلصائص اللغوية : واللهجة معناها

 يف إىل جمموعة أكرب تتفق مجيعها وتنتميأو ينفرد ا جمتمع من اتمعات 
هى تلك األلفاظ :  األولريفان،مسات وخصائص مشتركة، والعامية هلا تع

 يكثر دوراـا على ألسنة العـوام وهم خبالف اليتواالستعماالت 
هى حتريفات أللفاظ كانت من قبل عربية صحيحة، أو : اآلخرو اخلواص،
  .     تلك األلفاظملعاينتشويه 

 أن املستوى الفصيح هو أعلى مستويات اللغة، وذروة يفوال خالف 
 أن يرد ينبغي أن حلن العوام  يفاإلتقان، كما أنه ال جدال البيان ، ومنتهى 

 اللهجات هل هى جزء من اللغة يفإىل أصله الفصيح، لكن اخلالف 



١٤١ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  . الفصحى ومكون من مكوناا، أم هى من حلن العوام، وحتريف الدمهاء ؟
-  هذه املسألة فقد ذهب فريق من اللغويني يفولعلماء اللغة منهجان 

 إىل عدم االعتراف - وابن قتيبةاألصمعيتشدد ومنهم عرف بالفريق امل
  .اللغوي جمال الصواب يفباللهجات 

 وتبعه بعض اللغويني فإم يعترفون بصحة أما أبو الفتح عثمان بن جين
كل ما يوافق لغة العرب أو هلجة من هلجاا وحيتج به، ومما يدل على صحة 

 أن -أيضاً–ة، ويؤيد هذا ذلك أن العربية الفصحى تتألف من هلجات متعدد
معاجم اللغة عندما تذكر استعماالت األلفاظ فإا قد تشري إىل أا تنسب 

 اليتلقبيلة كذا وكذا، وهذا يدل على أن اللهجات كانت إحدى الروافـد 
 وعلماء النحو املعياريتكونت منها الفصحى، كما أن أصحاب املنهج 

تدل على صحة بعض االستعماالت  اليت استدلوا بكثري من اللهجات العريب
  . ، أو القراءات القرآنية ختريج بعض األبيات الشعريةيفاللغوية 

 التعامل مع اللهجات ميكن أن خنلص يفوبالنظر إىل هذين املنهجني 
  : اآليتإىل 

، بل ة ومقبولة وليست كلها حلناً وخطأاللهجات ليست كلها حسن
 يف كالم سيبويه ويفشاذّ، ومنها مستحسن وجيد، ومنها مذموم وقليل و

  .     كتب اللغة واملعاجم ما يؤيد ذلك
 وكثري من كتب اللحن مل تفرق بني اجليد واملذموم من هذه اللهجات 

، فهناك كثري من األلفاظ  عصرنا احلاضريفأو ما يوافقها من االستعماالت 
 توافق إحدى لغات العرب، بل وهي هذه الكتب يفواالستعماالت ذُِكرت 



١٤٢ المحور الثاني

 استحسنها سيبويه وغريه من اللغويني، وقد أمهل اليترمبا تكون من اللغات 
مل يعترفوا باللهجات لحن قسماً كبرياً من اللغة عندماأصحاب كتب ال

  .  اللغوي االستعمال يفا باللحن وأا غري صحيحة عليهاملستحسنة، وحكموا 
أن  هذه الدراسة عرض آلراء علماء اللغة الذين ذهبوا إىل يفو

ن يـأبـ تكوين اللغة الفصحى، وسيفاللهجات العربية كان هلا دور بارز 
 من ختطئة بعض اللغويما ذهب إليه أصحاب كتب اللحن والتثقيف 

 اعترف ا وبصحتها اليت ، توافق اللهجات املستحسنةاليتاالستعماالت 
 هذه الدراسة، يف بيان ذلك وسيأيتسيبويه وغريه من علماء اللغة، 

عتماد على هذا املنهج ميكن تصحيح كثري من األساليب واالستعماالت وباال
  . اللغوي عرف كتب التصحيح يف تعد من قبيل التحريف أو اللحن اليت

 مقدمة وأربعة مباحث يف تأيتوقد اقتضت خطة هذه الدراسة أن 
  . وخامتـة
 يف  أدت إىل اختيار الكتابةاليتفقد تناولت فيها الدوافع : املقدمـةأما 

  . هذا املوضوع، وذكرت فيها خطة البحث والدراسة
 وأا اللغويتكلمت فيه عن مستويات االستعمال : املبحث األول

 يفوعرضت آراء اللغويني ، العامي وواللهجي الفصيح وهيثالثة مستويات 
  . مواطن استعمال هذه املستويات

 العرب من بينت فيه مقاييس الفصاحة عند علماء اللغة: الثايناملبحث 
  . القدامى واحملدثني

 االحتجاج باللهجات، يفذكرت فيه آراء اللغويني : املبحث الثالث



١٤٣ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  .  منو وثراء اللغةيفوأثر إمهال بعض اللغويني هلذا اجلانب 
 كتب الفصحى ودورها يفحتدثت فيه عن اللهجات : املبحث الرابع

ها أصحاب  عداليت تكوين اللغة املشتركة، وعرضت لبعض األساليب يف
 اعترف اليت موافقة لبعض هلجات العرب وهيكتب اللحن من اخلطأ 
  . اللغوي الذين ضيقوا دائرة الصواب املعياريبصحتها أصحاب املنهج 

 فقد حتدثت فيها عن ملخص هذه الدراسة وأهم خلامتـةأما ا
  .  ا كاتب هذه السطوريوص ي اليتالتوصيات 

الصاً لوجهه الكرمي، وذخراً يل عنده واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خ
يوم الدين، يوم ال ينفع مال وال بنون ، إال من أتى اهللا بقلب سليم، وصلى 

  . اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني 
  .الباحث



١٤٤ المحور الثاني

  مستويات اللغـة: املبحث األول
 بأنه صواب اللغويوضع اللغويون مقاييس للحكم على االستعمال 

 خارجاً عن االستعمال الصحيح  وما خيالف تلك املقاييس يعـدوصحيح،
  .  النطق والكالميفالذى يتفق وطريقـة العرب الفصحاء 

، اللغوي أن نفرق بني ثالثة مستويات من االستعمال ينبغي البداية يفو
  : وهي

  . الفصيح: المستوى األول
ذلك من صار خالصاً من الشوائب، يتبني : أي؛ شيءفَصح ال: يقال
  :السلميقول نضلة 

..............................  
 

    الفصيح غْوة اللنبالر ١(وحتت(  

ال حلن فيها، : خالص من العيوب، ولغة فصيحة؛ أ: أيولفظ فَِصيح  
وفَصح : "طَلْق، قال ابن منظور: أيالبيان، ولسان فصيح؛ : والفصاحة

جادت لغته حىت : هم عنه، وقيلتكلم بالعربية وف: األعجمى بالضم فصاحة
                                 

تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل : ينظر... م عليهفلم خيشوا مصالته :  صدره)١(
دار / أمحد عبد الغفور عطار، ط / ، حققه )فصح (٣٩١ /١ اجلوهريبن محاد ا

جالل /  علوم اللغة وأنواعها لإلمام يفم، واملزهر ١٩٩٠العلم للماليني سنة 
حممد أمحد جاد املوىل بك، / حتقيق ، ١٨٤  /١السيوطي  عبد الرمحن أيبالدين 

اللنب :  برواية٣٣٨/ ٣يف البيان والتبيني للجاحظ ، ومكتبة التراث بالقاهرة/ ط 
 بالقاهرة سنة اخلاجنيمكتبة / سالم حممد هارون، طعبد ال/ ، حتقيق الصريح
   . م ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨



١٤٥ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  . )١("ال يلحن 
 يف -وما زالت تستعمل- استعملت اليتواللغة العربية الفصحى هى 

التأليف والفنون األدبية، وتسمى اللغة النموذجية، أو اللغة املشتركة، أو لغة 
  .  ألفاظها ومعانيها وتراكيبهايف لغة منتقاة وهيالكتابة، 

      :اللهجى: الثانيالمستوى 
 تشترك فيها بيئة اليتجمموعة من اخلصائص اللغوية : واللهجة معناها

 إىل بيئة أكرب تضم وتنتميمن البيئات، أو يتكلم ا جمتمع من اتمعات 
 حتمل مسات مشتركة وتؤلف فيما بينها لغة هلا اليتعدداً من اللهجات 

الصفات جمموعة من : "ت، وقد عرفها أحد اللغويني بقولهخصائص ومميزا
 الصفات مجيع أفراد هذه  هذهيف إىل بيئة خاصة، وتشترك ياللغوية تنتم

البيئة، وبيئة اللهجة هى جزء من بيـئة أوسع وأمشل يضم عـدة 
العادات الكالمية موعة قليلة من جمموعة أكرب " ، أواللهجة هى)٢("هلجات

  . )٣("من الناس تتكلم لغة واحدة 
 ألفاظها ومعانيها، يفن لغة مثالية منتقاة وفصحاء العرب كانوا يتكلمو

ة القوم وأرباب يعل جمتمع فيه يفوذلك إذا قرضوا الشعر أو ألقوا خطبة 
البيان، فإذا خلوا إىل بيئام اخلاصة نراهم يتكلمون مبا يوافق تلك البيئة وما 

                                 
 . عارفدار امل/ ، ط )فصح  (٣٤١٩ / ٥ظور لسان العرب البن من) ١(
 .  م ١٩٩٥مكتبة األجنلو سنة / إبراهيم أنيس، ط / ، د ١٦ اللهجات العربية ص يف)  ٢(
، ط ٢٧عبد الغفار حامد هالل ص / د ، اللهجات العربية نشأة وتطوراً: ينظر)  ٣(

 . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨، سنة دار الفكر العريب/ 



١٤٦ المحور الثاني

 . وينتشر فيها من اخلصائص اللغويةيشيع
 صادفها اإلسالم حني اليتية والوحدة اللغو: " صبحى الصاحل/ يقول د
ظاهرة اللهجات عملياً قبل فياها قرآنه بعد نزوله، ال تنظهوره، وقو 

اإلسالم وبقاءها بعده، بل من املؤكد أن عامة العرب مل يكونوا إذا عادوا 
، وإمنا كانوا يعربون ثون بتلك اللغة املثالية املوحدةإىل أقاليمهم يتحد

 تعابريهم صفات هلجام وخصائص بلهجام اخلاصة، وتظهر على
  . )١("أحلام

  :العامي: المستوى الثالث
 هذا يف استعماالت اللغويني يفهناك مصطلحات يكثر دوراا 

  : ما يلياملستوى، وميكن بياا في
، أو لغة العوام، أو اللغة العامية، واستعمال عاميلفظ :  قد يقال

 اللحن أو التحريف، عىن مب ارتبط عند بعض علماء اللغةالعاميمصطلح 
 أللفاظ كانت سوقيحتريف : " بأنهالعاميفنجد أحد اللغويني يعرف اللفظ 

، شو؟ )كذا: عامية مصرية أصلها(ِكدا : من قبل عربية صحيحة، مثل
عامية مغربية أصلها (، بالزاف )؟ هوشيء أي: عامية شامية أصلها(

   .)٢()"كثري: أيباجلزاف؛ : بالفصيح
وام أو اللغة العامية فهذان املصطلحان ال يدالن على أا أما لغة الع

                                 
 .  م ١٩٨٩يني سنة  دار العلم للمال/   ، ط ٦٠ فقه اللغة ص يفدراسات )  ١(
.   م ١٩٧٦دار النهضة العربية للطباعة والنشر سنة /  ، ط ٨٠كالم العرب ص ) ٢(

   



١٤٧ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

ختالف الفصحى أو أا تطلق على كل استعمال ال يوافق االستعمال 
 اليتهى تلك األلفاظ : الصحيح، بل لغـة العامـة أو لغـة العوام معناها

 هذه األلفاظ علىيكثر دوراا على ألسنة غري العارفني بلغة العرب، و أطلق 
 حمادثام وخماطبام، ويسميه بعض يفية باعتبار كثرة استعمال العوام هلا عام

  : البالغيني باملبتذل، ولغة العوام منها صحيح وموافق للغة العرب، ويسمى
  علماء اللغةعليه، ومنها غري صحيح وهو ما أطلق ) الفصيحالعامي (

  . مصطلح حلن العامة أو حلن العوام
 سبق احلديث عنها، له مواطن اليتتويات وكل مستوى من تلك املس

 الكتابة يفيستعمل هلا، ومقامات يستخدم فيها، فاللغة الفصحى تستعمل 
 يفوالتأليف وصياغة التشريعات والفنون األدبية، واللهجات تستعمل 

 بيئة معينة، والعامية يفالتعامالت واألحاديث اليومية بني جمموعة من الناس 
 ىفحاب اِحلرف وعوام الناس فيما بينهم، وال خي حمادثات أصيفتستعمل 

  .  االستعماليفالتداخل بني اللهجات والعامية 
 أن نفرق بني لغة الكتابة والتأليف ولغة التحدث والكالم، ينبغيوهنا 

البنية اللفظية،  يفحيث إن لغة الكتابة جيب االلتزام فيها بقواعد اللغة 
 أن تلتزم األسلوب ينبغي، وهذه اللغة ةوالتركيب النحوى، والداللة املعجمي
 الكتابة أو ما يعرف باالزدواج يف العاميالفصيح دون أن يشاركه األسلوب 

   . )١(اللغوي
                                 

 العادي خطابه يف له معان متعددة منها أن اإلنسان يستعمل اللغوياالزدواج ) ١(
 =ف، وهذا  الكتابة والتألييف يستخدمها اليتواحلياة اليومية لغة ختتلف عن اللغة 



١٤٨ المحور الثاني

مقام اجلاد من القول كأداء :  أحدمها أما لغـة التحدث فلها مقامان
األشعار، واخلطابة الدينية أو السياسية، واألحاديث اإلذاعية وكل ما يسهم 

، وهذا املقام تستخدم فيه ة ووجدان اتمعات والشعوبكيل عقلي تشيف
مقام التعامالت اليومية من بيع وشراء، واألحاديث : اآلخراللغة الفصحى، و

 يفاملعتادة بني الناس كحديث األب مع أوالده، واألخ مع أخيه، وللغويني 
ث  بلغة احلدينرتقي أن ينبغيمنهم من يرى أنه : األول: ذلك منهجان

 إىل لغة الكتابة والتأليف، ولكن هذا األمر من الصعوبة مبكان؛ إذ إنه اليومي
 ختضع هلا اللغات على مر اليت، وهو من السنن اللغوييتعارض مع التطور 

العصور، كما أن اللغة الفصحى حتتاج إىل جهد من أجل اإلملام بقواعدها 
 . ره مرحلة متأخرة من عميف ال يتقنها اإلنسان إال اليتو

من الدارسني من يرى أن ترتل لغة الكتابة إىل مستوى العوام، :  اآلخر
وخماطبة الناس بلهجام، وهذا األمر من اخلطورة مبكان، حيث إن لكل 
جمتمع من اتمعات هلجته اخلاصة، بل  إن لكل طبقة من طبقات اتمع 

ة التواصل  إىل صعوبيؤدي تشيع وتنتشر على ألسنتهم، وهذا اليتاأللفاظ 
 تربط بينها روابط الدين واللغة وكثري من العادات اليتبني أبناء األمة 

  . واملعتقدات
  ــــــــــــــ

 .  ملقصود هنااملفهوم هو ا  =
ألجنبية يف  على اخللط بني اللغة القومية واللغة االلغويوقد يطلق االزدواج 

زيز أمحد عالم القسم عبد الع/  د ، علم اللغة العاميف: ينظر. بيئة لغوية واحدة
  .  مكتبة املتنىب/ ، ط ٣٣٨األول ص 



١٤٩ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 االعتراف باملستويني يف حىت وجد بعض علماء اللغة أن احلل يكمن 
،  الكتابة والتأليفيف استعمال املستوى الفصيح عىن، مبالعاميالفصيح و: معاً

 يف، وحديث اإلنسان مع أهله واليوميم  الكاليف العاميواستعمال املستوى 
  : ، وقد ذهب إىل هذا املذهب كل منمصنعه وسوقه

  :  اجلاحظ- ١
 حكاية كالم العرب، كما يف  حذر اجلاحظ من استعمال لغة العوام 

 خماطبة العامة وحمادثام الدارجة فيما بينهم؛ يفحذر من مراعاة قواعد اللغة 
  :  ، قالاللغوي إىل فساد املوقف يؤديألن ذلك 
 كالم العرب فإياك أن حتكيها يف بنادرة - حفظك اهللا-مىت مسعت" 

 إعراا يفإال مع إعراا وخمارج لفظها، فإنك إن غريا بأن تلحن 
ك يعلوأخرجتها خمرج كالم املولدين والبلديني خرجت من تلك احلكاية، و

من ملَح حة فضل كبري، وكذلك إذا مسعت بنادرة من نوادر العوام ومل
، فإياك أن تستعمل فيها اإلعراب أو أن تتخري هلا لفظاً احلُشوة والطغام

حسناً، أو جتعل هلا من فيك خمرجاً سرياً، فإن ذلك يفسد اإلمتاع ا 
استطابتهم إياها  أريدت له، ويذهب يوخيرجها من صورا، ومن الذ

 . )١("واستمالحهم هلا 
  : راهيم أنيسإب/ د  - ٢

 البيئة العربية يف كان موجوداً اللغويأنيس إىل أن االزدواج  / أشار د
فقبل اإلسالم استمسكت كل قبيلة بصفاا : " اإلسالم  قالجميءحىت قبل 

                                 
   . ١٧٢، ١٧١ / ١مرو بن حبر اجلاحظ  عثمان عيبالبيان والتبيني أل) ١(



١٥٠ المحور الثاني

 هلجات التخاطب، ولكن اخلاصة من الناس يف والعادي حديثها يفالكالمية 
 يفكة  ميف نشأت اليت تلك القبائل قـد جلأوا إىل تلك اللغة النموذجية يف

شؤوم اجلدية خيطبون ا وينظمون الشعر، وينفرون من صفات اللهجات 
 الشؤون يف مثل هذا اال، حىت إذا عادوا إىل بيئتهم حتدثوا إىل الناس يف

  . )١("العامة مبثل هلجتهم؛ لئال تنفر منهم النفوس
  : يف عبد الواحد وايعل/ د - ٣

 بني لغـة اللغوياالزدواج  أنه ال مفر من االعتراف بيفوا/ وجد د 
 يف جتريالطريقة املثلى هى أن ندع األمور : "الكتابة ولغـة احلديث فقال

 تسري اليتجماريها الطبيعية، فللغة قوانينها وللظواهر االجتماعية نواميسها 
 غري جدوى أن حناول تغيري جمرى هذه القوانني يفا، ومن ضياع الوقت عليه

نستطيع إىل تغيريها سبيالً، ولن جند لسنتها أو صدها عن عملها؛ إذ ال 
 شيء على ال ينطويتبديالً، على أن اختالف لغة الكتابة عن لغة احلديث 

  .)٢(" اللغاتيفمن الشذوذ حىت نلتمس عالجاً له، بل هو من السنة الطبيعية 
 تعامالم يفوإذا جاز أن تتسلل اللغة العامية إىل استعماالت الناس 

يثهم العائلية، فال يصح أن يتعدى ذلك إىل لغة الكتابة اليومية وأحاد
 الصحف واالت، ومعلوم يف الكتب واملصنفات أم يفوالتأليف سواء أكان 

 الكتابة والتأليف، يف باستعمال العامية تنادي اليتأن هناك بعض الدعوات 
ال لكن علماء العربية وحراسها وقفوا هلؤالء باملرصاد على مر العصور، حىت 

                                 
   .  ٤٦ اللهجات العربية ص يف) ١(
   .    م ٢٠٠٧، سنة ضة مصر/  ، ط ١٢٥فقه اللغة ص ) ٢(



١٥١ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 ذلك إىل البعد عن مستوى استعمال القرآن الكرمي للغة، وما يترتب يؤدي
  .  ذلك من ضعف الصلة به، وخفاء معانيه على األجيال الالحقةعلى



١٥٢ المحور الثاني

  مقاييس الفصاحة: املبحث الثاني
 االصطالح يفالوضوح والظهور والبيان، و:  اللغة معناهايفالفصاحة 

  . )١( وخمالفة القياس وضعف التأليفخلو الكالم من الغريب والتنافر : هى
 اللغوي وضعها اللغويون ملعرفة االستعمال اليتأما عن املقاييس 

الفصيح فقد تعددت تلك املقاييس، فمن اللغويني من يرى أن موافقة لغة 
قريش هو مقياس تقاس به فصاحة اللفظ، حيث إن قريشاً انتقت أفصح 

ع علماؤنا بكالم العرب والرواة أمج ":اللغات ونطقت ا، يقول ابن فارس
ألشعارهم والعلماء بلغام وأيامهم وحماهلم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة، 
وأصفاهم لغة، وذلك أن اهللا تعاىل اختارهم من مجيع العرب، واختار منهم 

 فجعل قريشاً قطان حرمه ووالة بيته، وكانت - وسلمعليهصلى اهللا -حممداً 
وغريهم يفدون إىل مكة للحج ويتحاكمون إىل وفود العرب من حجاجها 

 دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاا ورقة ألسنتها إذا يفقريش 
 ىفأتتهم الوفود من العرب ختريوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغام وأص

ا عليه طبعوا اليتكالمهم فاجتمع ما ختريوا من تلك اللغات إىل سالئقهم 
  .)٢(" العرب فصاروا بذلك أفصح 

 اليتمن ذلك يتبني أن هناك أسباباً دينية، واجتماعية،  وسياسية هى 
 هناك -أيضاً-ساعدت على تغلب هلجة  قريش على سائر اللهجات، و 

                                 
مكتبة لبنان سنة / ، ط ٧٤ات للعالمة الشريف اجلرجاين ص التعريف: ينظر) ١(

   .    م ١٩٨٥
    .   ٢١٠ / ١، واملزهر ٥٥الصاحيب ص ) ٢(



١٥٣ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

ها عىن واملدلول، وعذوبت امليف النطق، ودقّتها يفعوامل تتعلق بسهولة األلفاظ 
نتقاداً لألفصـح من كانت قريش أجود العرب ا"  السمع والتلقي؛ حيث يف

، وإبانـة عما ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاًاأللفاظ
  .)١(" النفسيف

 وقد ذهب كثري من اللغويني إىل أن اللغة الفصحى هى لغة قريش؛ 
وذلك ألسباب دينيـة، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، حيث إم مهبط 

 يف الشتاء، وأخرى يف رحالت إىل اليمن الوحى، وخدام البيت احلرام، وهلم
 كانت أغزر -وباعتراف سائر القبائل العربية-الصيف إىل الشام، فقريش 

فقـد " أساليب القول املختلفة يفاللهجات مادة، وأقدرها على التفنن 
 الفصاحـة عن عنعنة متيم، وكشكشة ربيعـة، يفارتفعت قريش 

؛ من )٢("ة، وتلتلة راءوكسكسة هوازن، وتضجع قيس، وعجرفيـة ضب
انت ك: " اللهجات وأنقاها، يقول الفراءىفة قريش أصأجل ذلك كانت هلج

، وقريش  اجلاهليـةيف كل عام، وحتج البيت يفالعرب حتضر املوسم 
ما استحسنوه من لغام تكلموا به، فصاروا أفصح يسمعون لغات العرب ف

  . )٣("أللفاظن مستبشع اللغات ومستقبح ا، وخلت لغتهم مالعرب
فنحن ال : "شوقى ضيف؛ حيث قال/ ن احملدثني دوأيد هذا الرأي م

 يف عمت وسادت اليتنعدو الواقع إذا قلنا إن هلجة قريش هى الفصحى 
                                 

    . ٢١ أصول النحو ص يف، و١٠١ / ١املزهر ) ١(
    . ٢٢١ / ١، واملزهر ٥٥الصاحيب ص : ، وينظر١١ / ٢اخلصائص ) ٢(
    . ٢٢١ / ١املزهر ) ٣(



١٥٤ المحور الثاني

يـة مشاالً  كل القبائل العربيف احلجاز وجنـد فحسب بل يفاجلاهليـة ال 
   .)١(..."وغرباً وشرقاً 

صحى هى مزيج من اللهجات وهناك رأي آخر يرى أن العربية الف
فمهما تكن اللغة "ت فتألفت منها تلك اللغة الفصيحة، اجتمعت وتوحد

، ومهما تكن وحدا قد قويت ربية قد صقلت وتوحدت قبل اإلسالمالع
ومتت بعد اإلسالم، ال يسعنا أن نتصورها إذ ذاك إال مؤلفة من وحدات 

  . )٢("ة املتعددة  قبـائلها الكثرييفلغوية مستـقلة منعزلة متمثلة 
  :  ا يليمتام حسان هذا الرأي، واستدل على ذلك مب/ وقد أيد د 

أن القرآن نزل بلغة مجيع العرب ومل يرتل بلغة قريش خاصة، فقد -١
  .)٣("نزل القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب: "ورد عن ابن عباس قوله

ال  االستعميف هلجة قريش مل تشع ومل تنتشر يفهناك خصائص -٢
تسهيل اهلمزة فإنه من خصائص هلجة قريش، وقد شاع حتقيقها :  مثلالعريب

  .  النص القرآينيف
 يف، و وتعددت قراءاته أن القرآن أنزل على سبعة أحرف،-٣

  . ا هلجة قريشعليهالقراءات ظواهر لغوية مل تشتمل 
 للقبائل بلغاا يشري إىل - الصالة والسالمعليه - خماطبة الرسول -٤

                                 
 .دار املعارف/ ، ط١٣٤ص ،  ضيفشوقي/د) اجلاهليالعصر  (العريبتاريخ األدب ) ١(
    .  ٦٥ الصاحل ص صبحي/  فقه اللغة د يفدراسات ) ٢(
، عبد العال سامل مكرم/ حتقيق ، ٢٤٢ القراءات السبع البن خالويه ص يفاحلجة ) ٣(

   .  هـ ١٤٠٤ م ـ ١٩٨١دار الشروق سنة / ط 



١٥٥ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  . هذه اللهجات هلا من الفصاحة ما للهجة قريشأن 
 يف أن النحاة حني حددوا قبائل الفصاحة وجعلوا هلجام مصادر -٥
  . )١(قريش، بل مل يقبلوا األخذ عنها مل يقصروا األخذ على العريبالنحو 

 على من ذهب إىل أن الفصحى هى لغة الراجحيعبده / كما رد د
ركة ال تنتسب إىل قبيلة بذاا، لكنها تنتسب هذه اللغة املشت: "قريش بقوله

لنثرية ال تكاد ختتلف فيما إىل العرب مجيعاً، ما دامت النصوص الشعرية وا
 ليست قرشية أو متيمية أو هذلية فقط، -كما نعلم-، وهذه النصوص بينها

  .)٢(" بل هى من قبائل خمتلفة
رى أن اللغة ي: أحدمها هذه املسألة يففهناك اجتاهان لعلماء اللغة 

 اختارت أفصح اللهجات وأنقاها ونطقت ا، اليتالفصحى هى هلجة قريش 
يرى أن الفصحى هى مزيج من هلجات قبائل العرب مبا فيهم هلجة : اآلخرو

 تفد إليها اليتقريش، ولكن قبل أن تفسد هلجتهم مبخالطة الوفود غري العربية 
ء األرض، وهذا االجتاه أقرب  أرجايفألداء فريضة احلج بعد انتشار اإلسالم 

 مل اليت للفصحى، حيث إا تزخر بكثري من اخلصائص اللغوية اللغويللواقع 
 متيم، لبين، ومن ذلك حتقيق اهلمزة الذى ينسب  هلجة قريشيفتكن منتشرة 

                                 
/ ، ط ٧١ ص  عند العرباللغوياألصـول دراسة إبستيمولوجية للفكر : ينظر)  ١(

 م، واللهجات العربيـة نشأة وتطـوراً ٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠عامل الكتب سنة 
 . ٦٦ص ، هالل عبد الغفار حامد/ د 

دار املعرفة اجلامعية سنة / ، ط ٤٨ية والقراءات القرآنية ص اللهجات العرب)  ٢(
 . م ١٩٩٦



١٥٦ المحور الثاني

 ينسب يالداِع، واتقوِن، وال أدِر الذ:  مثليفواالجتزاء باحلركة عن احلرف 
  .   هجاتهلذيل، وغري ذلك من الل

:  فصيحـه وهويف عليهأما أبو العباس ثعلب فقـد وضع مقياساً سار 
واملفهوم من كالم ثعلب أن مدار الفصاحة : "السيوطيكثرة االستعمال، يقول 

هذا :  أول فصيحهيف الكلمة على كثرة استعمال العرب هلا، فإنه قال يف
فمنه ما فيه لغة  كالم الناس وكتبهم، يف يالكتاب اختيار الفصيح مما جير

واحدة والناس على خالفها، فأخربنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثالث 
وأكثر من ذلك، فاخترنا أفصحهن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم 

، ومل يلق هذا املقياس قبوالً )١(" تكن إحدامها أكثر من األخرى، فأخربنا ما
 يف، فقد يكثر استعمال اللفظ نسيبتعمال أمر من اللغويني، حيث إن كثرة االس

  .   بيئة أخرىيف بيئة ويكثر يف عصر آخر، أو يقل يفعصر ويقل 
ومن احملدثني من يرى أن مقياس الفصاحة هو التمكُّن من اللغة 
وسالمة امللكة اللغوية، حىت ولو كان من يؤخذ عنه ذلك من خارج عصر 

 يفحممد حسن جبل /  الدكتور، وذهب إىل هذا الرأياللغوياالحتجاج 
حيث ذكر أن هناك حنو ألف ومائة )  اللغةيفاالحتجاج بالشعر : (كتابه

، كما أن النحويني  النحو هى من خارج عصر االحتجاجيفومخسني شاهداً 
، وأشار إىل أن هناك تعبريات  بشعر أربعني شاعراً من املولديناحتجوا

بشعر عدد من املولدين، وتوثيق ل االحتجاج صرحيـة من أئمة اللغـة بقبو
                                 

/ حتقيق د ، ١تاب الفصيح أليب العباس ثعلب ص ك: ، وينظر١٨٥ / ١املزهر )  ١(
   .  دار املعارف / ، ط عاطف مدكور



١٥٧ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

ستفيضة خلص إىل النتيجة مل، وبعد هذه الدراسة افصاحـة كثري منهم
- الرفيع ملا بعد نطُق االستشهاد اللغويأنه آن أن نتخذ من النتاج  ":اآلتية

ا، وعلى نقائها ونضارا عليهري بثروته واحلريص  موقف اخلب-شعراً ونثراً
 يفشهد هلم نتاجهم بالتمكن ات الشعراء الذين ي، فنقبل ما جاء عن ثقمعاً

ن أكابر  هذا ميف، كما نقبل عن مضارعيهم اللغة، وسالمة ملكتها لديهم
جاءوا به ال خيرج عن األصول والضوابط  دام مااألدباء وعلماء اللغة ما 

  . )١( "العامة
فصاحة : أما البالغيون فقد وضعوا ضابطاً لفصاحة الكلمة فقالوا

، ومن خمالفة خلوصه من تنافر احلروف، ومن الغرابة: ملفرد معناهااللفظ ا
  . )٢(من فصاحة الكلمة أال تكون مبتذلة، وعد بعضهم اللغويالقياس 

:  أحدمها أن نفرق بني منهجني من مناهج دراسة اللغة ينبغيوهنا 
 االحتجاج باللغة، يفمنهج اللغويني الذين يشترطون الفصاحة دون سواها 

 قبول اللغة يف ال يشترط إال الفصاحة -وهو إمام اللغويني- فابن جىن
ولو علم أن أهل مدينة باقون على : "واالحتجاج ا، فنراه يقول

ذ عنهم  من الفساد للغتهـم لوجب األخـشيءفصاحتهـم ومل يعترض 
  . )٣("كما يؤخـذ عن أهل الوبر

                                 
 .  العريبدار الفكر / ، ط ٢٣٦، ٢٣٥يف اللغة ص االحتجاج بالشعر ) ١(
إبراهيم /  حتقيق ١٣ علوم البالغة للخطيب القزويىن ص يفاإليضاح : ينظر)  ٢(

   .    هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣ بريوت سنة -دار الكتب العلمية / ، ط مشس الدين
   . ٥ / ٢اخلصائص  ) ٣(



١٥٨ المحور الثاني

الفها منهج النحويني الذين يضعون القاعدة ويعدون ما خي: واآلخر
، املعياريشاذاً أو خمالفاً لكالم فصحاء العرب، وهو ما يعرف باملنهج 

 اللغـة، فاحلدود املكانية يفووضعوا حدوداً مكانية وزمانية ملا حيتج به 
:  قبائلوهي األخذ عن قبائل معينة من قبائل العرب وترك ما عداها يفتتمثل 

طائيني، ومل يؤخذ عن قيس، ومتيم، وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض ال
  . غريهم من سائر قبائلهم

وأما احلدود الزمانية فقد احتجوا بأقوال العرب وفصحائهم حىت منتصف 
هو آخر من )   هـ١٧٦ت ( من سكان احلضر فابن هرمة اهلجري الثاينالقرن 

ختم الشعر :  قالاألصمعينقل ثعلب عن "حيتج بشعره من سكان احلضر، فقد 
هو على )  هـ١٦٧ت (، وبشار بن برد )١(" وهو آخر احلججبإبراهيم بن هرمة

، )٢("ول الشعراء احملدثني بشار بن بردأ: " السيوطيرأس غري احملتج بكالمهم، يقول 
وأما سكان البادية فقد استمر االحتجاج بكالم الفصحاء منهم حىت اية القرن 

  . اللغةيفحملدثني ، وذهبوا إىل أنه ال حيتج بكالم املولدين وااهلجريالرابع 

                                 
 ١٤٨ ص السيوطي عبد الرمحن جالل الدين يب علم  أصول النحو أليفاالقتراح ) ١(

   . رفة اجلامعيةدار املع/  حممود سليمان  ياقوت، ط / حتقيق د 
 سنة يفونالحظ أن ابن هرمة تو: " يقول حمقق هذا الكتاب١٤٧تراح ص االق) ٢(

 هـ  ال حيتج ١٦٧ املتويف  حني أن بشاراًيف هـ آخر من حيتج بشعره ١٧٦
؛ لذلك من ج بكالم العرب هو العصر ال السنة االحتجايف؛ ألن األساس بشعره
حاشية االقتراح "يلحن حيتج بكالمه ان فصيحاً ال  عصر ابن هرمة وكيفعاش 

   . ١٤٨ص 



١٥٩ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 أن الدافع وراء وضع هذه احلدود وتلك املعايري يفليس هناك شك و 
هو احلرص الشديد على صفاء اللغة العربية ونقائها من املولد والدخيل، لكن 

 ذلك أن حنجر واسعاً ونضيق شاسعاً ونقف باللغة عند هذه عىنليس م
 تظهر اليتألساليب الراقية احلدود،  وحنرم اللغة وحنرم أنفسنا من استعمال ا

 تعينهم اليت واملعاينأسرار العربية وقدرا على التعبري، ومتد أبناءها باأللفاظ 
على التعبري عن رغبام، وتساعدهم على التواصل فيما بينهم، ما دامت 
تتفق مع لغة العرب بوجه من الوجوه، وميكن تفسري هذه احلدود مع حتقيق 

  : ا يليهذا اهلدف مب
 الكثري والغالب يف أن تلك النطُق املكانية أو الزمانية كانت ملتزمة -أ

وهذا ال مينع من االحتجاج بلهجات غريها وخارج الزمان الذى ذكر، 
ويدل على ذلك أن سيبويه وهو من أئمة علم النحو احتج بكثري من 

 حيتج يالشافع:  عن أحد اللغويني أنه قالي ذكرت، ورواليتاللهجات غري 
  .   وضعتاليتكالمه، وهو من خارج تلك احلدود ب

 أن حتديد تلك األزمنة واألمكنة خاص مبا يتعلق باأللفاظ أما -ب
 قاسم ملعاين فيمكن االحتجاج ا من خارج هذه احلدود؛ وذلك ألن املعاينا

 يتناهبها املولدون ملعاينفإن ا: "مشترك بني القدامى واحملدثني يقول ابن جىن
ـ وهو كثري ) املربد: أي(ا املتقدمون وقد كان أبو العباس كما يتناهبه

به  كتايف ي من شعر حبيب بن أوس الطائشيءالتعقب جللة الناس احتج ب
  .)١("ملا كان غرضه فيه معناه دون لفظه) االشتقاق(

                                 
     . ٢٤ / ١اخلصائص  ) ١(



١٦٠ المحور الثاني

  االحتجاج باللهجات: املبحث الثالث
ريق  جمال الدراسات اللغوية بالفيفوعرف -ذهب فريق من اللغويني 

 اللغة ومن هؤالء الفراء، فقد نِقل عنه يفإىل أنه ال حيتج باللهجات -املتشدد
واعلم أن كثرياً مما يتك عن الكالم به من شاذ اللغات ومستكره : "قوله

:  رجالن، ولقلترأيت: الكالم لو توسعت لك بإجازته رخصت لك أن تقول
،  املثال األوليفدائماً ، أراد إعراب املثىن باأللف )١("أردت عن تقول ذلك

 وهي املثال األخري، يف هلجة لقبيلة بلْحارث بن كعب، وقلب اهلمزة عيناً وهي
  .    جمال الدراسات اللهجية بعنعنة متيميفهلجة لقبيلة بىن متيم، وتعرف 

، وابن )حلن العامة (يف األصمعي -أيضاً– كما سلك هذا املسلك 
، )تكملة ما تلحن فيه العامة (يفى ، واجلواليق)أدب الكاتب (يفقتيبة 

  . وغريهم)  أوهام اخلواص يفدرة الغواص  (يف احلريريو
وهناك فريق آخر من اللغويني أجاز االحتجاج باللهجات، واالعتماد 

 ، ومن هؤالء أبو الفتح عثمان بن جيناللغويا وجعلها مقياساً للصواب عليه
 اللغة فقد وضع باباً يفات وهو على رأس القائلني جبواز االحتجاج باللهج

، )٢("باب اختالف اللغات وكلها حجة: "قال فيه) اخلصائص: ( كتابهيف
غة من لغات العرب وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس ل: "وقال

                                 
، حتـقـيـق ٢٥ص  يوزـن اجلـ الفرج بيبنقال عن كتاب تقومي اللسان أل) ١(

    .  دار املعارف / ، ط عبدالعزيز مطر/ د
    .  ١٠ / ٢اخلصائص ) ٢(



١٦١ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

، يؤيد هذا املنهج )١("إن كان غري ما جاء به خرياً منه، ومصيب غري خمطىء
  : أمور من أمهها

 العرب، وقراءاته جاءت موافقة لطريقة  أن القرآن نزل بلهجات-١
وقد جرى عرف العلماء على االحتجاج برواياته  " النطق والتعبرييفالعرب 

 منع القراء اليتسواء أكانت متواترة أم روايات آحاد أم  شاذة، والقراءة الشاذة 
 اللغة والنحو؛ إذ هى على كل حال أقوى سنداً يف التالوة حيتج ا يفقراءا 
  ).٢(" غري القرآنالعريب نقالً من كل ما احتج به العلماء من الكالم وأصح

ل  احتج كثري من النحويني واللغويني على جواز كثري من املسائ-٢
، فقد احتجوا جلواز حذف حرف العلة من النحوية واللغوية بلهجات العرب

، واحتجوا )٣(جود ناصب أو جازم بأا لغة هذيلآخر املضارع مع عدم و
ء وأزد واز إحلاق عالمة اجلمع بالفعل مع ذكر الفاعل بأا هلجة لطيجل

وحكى بعض النحويني أا لغة  ":املرادي وعن تلك اللغة يقول ،شنوءة
  . )٤("ء، وحكى بعضهم أزد شنوءة، وال يقبل قول من أنكرهاطي

                                 
  . ١٢ / ٢السابق ) ١(
  . ٢٩ ص  أصول النحو لسعيد األفغاينيف) ٢(
 ١٥فر حممد بن جرير الطربي  جعيب القرآن ألآيجامع البيان عن تأويل : ينظر)  ٣(

   .   مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية/ حممد شاكر، ط حممود / ، حتقيق ٣٧٩/ 
/ ٢قاسم املرادي توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك البن أم )  ٤(

 ١٤٢٢ سنة العريبدار الفكر / ، ط مانعبد الرمحن علي سلي/ حتقيق د، ٥٨٧
 .    م ٢٠٠١/ هـ 



١٦٢ المحور الثاني

 أخذت منها العربية الفصحى ليست هى اليت أن القبائل الست -٣
فالقبائل الست " اللغة الفصحى؛ بل أخذ عنها معظم اللغة  متثلاليتوحدها 

 بل ؛الرئيسة ليست املصدر الوحيد الذى استمدت منـه اللغـة الفصحى
  . )١("أخـذ عنها معظم اللغة

أن اللغة الفصحى : أحدمهاويرد على الذين منعوا االحتجاج بأمرين، 
ت القبائل أو النموذجية أو املشتركة هى نفسها خليط ومزيج من هلجا

 مزيج من هلجات ي العربية الباقية هواللغة: "، يقول إسرائيل ولفنسونالعربية
خمتلفة بعضها من مشال اجلزيرة، وهو األغلب، وبعضها من جنوب البالد 

أم جلأوا : اآلخر و)٢("اختلطت كلها بعضها ببعض حىت صارت لغة واحدة
 مل تتفق مع القواعد يتال ختريج بعض املواضع يفإىل االعتراف باللهجات 

:  استنبطوها، فقد قال رجل ألىب عمرو بن العالءاليتوالضوابط العامة 
: أخربىن عما وضعت مما مسيت عربية أيدخل فيه كالم العرب كله؟ فقال"

أمحل : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: ال، فقال
   .)٣(" ما خالفىن لغاتأمسيعلى األكثر و

 -الذين منعوا والذين أجازوا-أشري إىل رأي وسط بني الرأيني  وهنا 
 جمال اللغة، أما اللهجات الرديئة يفوهو أن اللهجات  املستحسنة حيتج ا 

 يفوالقليلة فال ترقى إىل الصحة والفصاحة، وإذا استعرضنا كالم سيبويه 

                                 
  . ٥٦ أصول النحو للسيوطى ص يفاالقتراح ) ١(
  . ١٦٦تاريخ اللغات السامية ص ) ٢(
  . ٧٢ أصول النحو ص يف ، و٢٢١ / ١املزهر )  ٣(



١٦٣ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

رديئة أو ذلك جند أنه حكم على كثري من اللهجات إما بأا جيدة وإما بأا 
 بعض املواضع من كتابه، يفقليلة، فقد أشار إىل اللهجات احلسنة واجليدة 

، روف ملا بعده من  الكسرة والياءوقد يكسرون أول احل: "ومن ذلك قوله
  ) ١("ِثِدى، وِحِقى، وِعِصى، وِجِثى:  لغة جيدة، وذلك قول بعضهموهي

األمر هـو  يلحظ أن سيبويه حكم على اللغـة بأا جيدة، وهـذا 
، فلم يفرقوا بني اللغويالذى مل يشر إليه كثري من أصحاب كتب التصحيح 

 . اجليد وغري اجليد من اللهجات
ِمنِهم أتبعوها : واعلم أن قوماً من ربيعة يقولون: " موضع آخريفوقال 

، وهنا )٢("الكسرة، ومل يكن املسكن حاجزاً حصيناً عندهم، وهذه لغة رديئة
   . داءةبالرحكم على اللغة 

: جداً فقال ءي موضع آخر أشار سيبويه إىل أن من اللغات ما هو رديفو
من أحالمكم، وبكم، شبهها باهلاء؛ ألا علم : وقال ناس من بكر بن وائل"

إضمار، وقد وقعت بعد الكسرة، فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف 
   . )٣(" رديئة جداً لغةوهيم من أن يضم بعد أن يكسر عليهإضمار، وكان أخف 

: ، ومن ذلك قولهخر حكم على اللغات بأـا قليلـة موضـع آيفو
  .)٥("وهذه قليلة: "، وقوله)٤("أقل اللغات"

                                 
    . ٣٨٤ / ٤الكتاب ) ١(
    . ١٩٦ / ٤الكتاب ) ٢(
    . ١٩٧ / ٤السابق ) ٣(
    . ٤٤٤/  ٤السابق ) ٤(
  . ٢٠٠ / ٤السابق) ٥(



١٦٤ المحور الثاني

 مستوى واحد من الصحة أو اخلطأ، بل منها ما يففاللهجات ليست 
 ومذموم، وهو ءرديهو جيد وحسن وهو صحيح ومقبول، ومنها ما هو 

 جمال الفصاحة، وقد أشار ابن فارس إىل يفحلن وخارج عن الصواب 
)  الصاحيب( كتابه يف، فقد وضع بابا يء من اللهجاتاملذموم أو الرد

إىل هذا ) املزهر (يف السيوطي، كما أشار )١("باب اللغات املذمومة: "عنوانه
  . )٢("معرفة املذموم من اللغات: " باب عنوانهيفالنوع من اللهجات 

 آخر وهو أن اللهجات ال تقبل مجلة ءشي عليهوهذا أمر يترتب 
واحدة، وال تترك كلها، وإمنا يؤخذ باللهجات الفصيحة وحيتج ا، ومن 
تكلم ا ال يعد خمالفاً لفصيح الكالم، وصحيح النظم، أما اللهجات 

  .  الفصاحة والبيانيفاملذمومة؛ فاألفضل تركها وعدم األخذ ا ألا تنا
 جند أن كثرياً منها مل يراع هذا اللغويح وإذا نظرنا إىل كتب التصحي

:  أحدمها:األمر، وبعضها قد راعى ذلك، ومن ثَم انقسم مؤلفوها قسمني
 التخطئة وعد كل ما خيالف املشهور من لغة العرب حلناً وخطأ، يفتوسع 

ما تلحن فيه : ( كتابـهيف ي بن محزة الكسائيومن هؤالء أبو احلسن عل
حلن : ( كتابهيف يد بن حسن بن مذحج الزبيد، وأبو بكر حمم)العامة
، )إصالح املنطق: ( كتابـهيف، وأبو يوسف يعقوب بن السكيت  )العوام

  ). أدب الكاتب: ( كتابـهيفوابن قتيبة  
قصر اللحن واخلطأ على ما خيالف لغة العرب ومل يوافق هلجة : اآلخر

                                 
    .٥٦ص  ) ١(
)٢٢١ / ١) ٢ .  



١٦٥ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

املدخل : (ه كتابيف يابن هشام اللخم: من هلجات فصحائهم، ومن هؤالء
تثقيف اللسان وتلقيح : ( كتابهيف ي الصقلي، و ابن مك)إىل تقومي اللسان

 حياول أن اللغوي جمال التصحيح يف، حىت إننا لنجد بعض املؤلفني )اجلنان
، ا من قبيل اللحن أو اخلطأ قيل عنها بأاليتيثبت صحة بعض االستعماالت 

، )وام فيما أصاب فيه العوامحبر الع: ( كتابـهيف يومن هؤالء ابن احلنبل
  ). إىل الفصيحالعاميقاموس رد : ( كتابـهيفوالشيخ أمحـد رضا 



١٦٦ المحور الثاني

اللهجات بني كتب الفصحى وكتب التصحيح : املبحث الرابع 
  اللغوي

  :  كتب الفصحىفياللهجات -أ 
اللهجات املستحسنة هى جزء من اللغة الفصحى ومكون من 

  : ما يليمكوناا، ويدل على ذلك 
 استدلوا ا على جواز اليت مملوءة باللهجات العريبكتب النحو -الًأو

  :  بعض الوجوه النحوية، ومن ذلك ما يأتى
   :االجتزاء باحلركة عن احلرف- ١

 كثري من يف هلجة لقبيلة هذيل،  ووردت وهيويسمى بتقصري احلركة 
يوم يأِت " قوله تعاىل يف القرآن الكرمي يف حيتج ا، فقد وردت اليتالنصوص 

اكتفاء بالكسرة " يأت "يف حيث حذفت الياء )١("ال تكلَّم نفس إال بِإذنه
 آخر االسم املنقوص، يفها الياء  حذفت فياليت، وهناك كثري من األمثلة قبلها
ذى  الالعريب الشعر يف، كما وردت الداِع، ويا قوِم، ويا عباِد وغريها: مثل

  : حيتج به ، ومن ذلك قول األعشى
  خو الغوان مىت يشأ يصٍرمنهوأ
 

  )٢(ِ ويكن أعداًء بعيد ِوداد    
                                  

    .١٠٥/ هود من اآلية )  ١(
زهري / ، حتقيق د٢٩يف شرح أبيات سيبويه للنحاس ص ) الغوان(هكذا برواية )  ٢(

 =حممد حممد حسني، / ، حتقيق د١٦عامل الكتب، ويف ديوانه ص / ، طغازي زاهد



١٦٧ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

واكتفوا بالكسرة قبلها دليالً ) الغوان(حيث حذفت الياء من االسم املنقوص 
أقبل يضربه ال يألُ حبذف الواو واالكتفاء :  قول العربيفا،كما وردت عليه

  .)١(ال أدِر: دما أدِر ما تقـول، وور: بالضمـة على الالم عنها، وورد
 حيتج ا، اليت كثري من النصوص يفمن ذلك يتبني أن هذه اللهجة وردت 

  .  تكوين اللغة الفصحىيفوذلك يوضح لنا الدور الذى قامت به هذه اللهجة 
  . عل إذا كان الفاعل مثىن أو مجعاً إحلاق عالمة تثنية أو مجع بالف-٢ 

يلحق الفعل عالمة تثنية أو إذا كان الفاعل مثىن أو مجعاً فهل جيوز أن 
 كالم يفمنع بعض النحويني ذلك، لكن إذا نظرنا : مجع أم ال ؟، أقول

 حيتج ا قد تكلمت ذا اليتالعرب جند أن هناك بعض القبائل العربية 
واعلم : " قبائل طىيء وبلْحارث وأزد شنوءة، يقول سيبويهوهياالستعمال، 

، وضرباىن أخواك وكأم أرادوا أن  قومكضربوين: أن من العرب من يقول
حى ـ اللغة الفصيف، وقد ورد )٢("جيعلوا للجمع عالمة كما جعلوا للمؤنث

  : ما يلي، ومن ذلك  هذا االستعمالما يؤيد جواز
 بعض آيات القرآن الكرمي ما ميكن أن يكون شاهداً على جواز يفجاء 

 )٣("وا كثري ِمنهممث عموا وصم: "هذا االستعمال، ومن ذلك قوله تعاىل

  ــــــــــــــ
.  ها فال شاهد عليو) النساء(  برواية  ، م١٩٥٠ سنة مكتبة اآلداب/ حسني، ط   =

   
   .   ٠ ٩١ / ١آن للفراء  القرمعاين، و١٨٤ / ٤الكتاب : ينظر)  ١(
    . ٤١ ، ٤٠/ ٢الكتاب  )  ٢(
    . ٧١/  املائدة من اآلية ) ٣(



١٦٨ المحور الثاني

، أشار النحويون إىل أن )١( " وأَسروا النجوى الذين ظلموا: "وقوله تعاىل
) الذين ظلموا: (، وكذلك قوله)عموا وصموا(فاعل ) كثري(كلمة 

ء ، وبذلك يكون هذان املوضعان موافقني للهجة طي)أسروا(فاعل
  . وبلْحارث وأزد شنوءة

:  الصالة والسالمعليه- الشريف قوله ينبو احلديث اليف كما ورد 
، وقد استدل بعض )٢("يتعاقبون فيكُم مالئكةٌ بالليل ومالئكةٌ بالنهار"

النحويني ذا احلديث على جواز إحلاق عالمة اجلمع بالفعل إذا كان الفاعل 
والواو والنون فيه عالمة للجمع، ) يتعاقبون(فاعل ) مالئكة(، فكلمة مجعاً

 يفويون إىل أن ذلك ورد على لغة بعض العرب، كما ورد وأشار النح
 الذى حيتج به ما يوافق هذه اللهجة ومن ذلك قول عبيد اهللا العريبالشعر 

  :ابن قيس الرقيات
  تولّى قتالَ املارقني بنفسه

 
    ومحيم عدب٣( وقد أسلماه م(.  

 
                                 

    . ٣/  األنبياء من اآلية ) ١(
فضل باب ) مواقيت الصالة(يف كتاب  هريرة أيب بسنده عن يرواه البخار)  ٢(

الرب مع حربيل، ونداء املالئكة، باب كالم ) التوحيد(صالة العصر، وكتاب 
 / ٢العسقالين أمحد بن حجر /  لإلمام البخاري بشرح صحيح الباريفتح : ينظر

حممد فؤاد عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز و/ ،  حتقيق ٤٣١ / ١٠، و٥٥٥
   .  .   مكتبة السلفية /  ط عبدالباقي

دار صادر ـ / حممد يوسف جنم، ط / ، حتقيق وشرح د ١٩٦ ص ديوانه)  ٣(
 = / ٢مد بن عبد اهللا بن مالك مجال الدين حم/ ، وشرح التسهيل لإلمام بريوت



١٦٩ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 لغة ضعيفة مل يفوما مسع ذلك إال : "  هذه اللهجة حلناً، قالاحلريري وعد 
– وال نِقل - وسلمعليهصلى اهللا -، وال أخبار الرسول  القرآن)١ ()به(ينطق 
 واحتج بأا هلجة عليه، ولكن الشهاب اخلفاجى رد )٢(" عن الفصحاء-أيضاً

وليس األمر كما ذكره فإن هذه لغة قوم من العرب : "عربية وليست بلحن، يقول
، وتعرف تثنية واجلمع، واالسم الظاهر فاعالً عالمة لليفجيعلون األلف والواو حر

، )٣("ء لغة طيوهي،  الرباغيث؛ ألنه مثاهلا الذى اشتهرت بهأكلوينبني النحاة بلغة 
  عصرنا احلاضر، فنسمع من الناس من يقول ظلموينيفوهذه اللهجة شائعة 

  .  الناس وغريها، أو المويناحلبايب
  :ل الكلمة مهزة أويفإبدال الواو املكسورة الواقعة  -٣

 حيتج اليت أن هذيالً من القبائل ىف لغة هذيل، وال خييف وذلك مطرد 
رك ـدة وتـاعـ النحويني الذين التزموا بالقأيبلغتها، سواء أكان على ر

 اللغويني الذين حيتجون بكل ما يوافق لغة العرب وإن أيما عداها، أم على ر
تب النحو ذه اللهجة، ويدل كان خمالفاً لقواعد النحويني، وقد اعترفت ك

  ــــــــــــــ
هجر للطباعة / ، ط عبد الرمحن السيد، وحممد بدوى املختون/ ، حتقيق د ١١٦  =

   .   م ١٩٩٠/  هـ ١٤١٠والنشر والتوزيع سنة 
   .   )ا( الصواب هكذا يف األصل ولعل)  ١(
احلريري ص  حممد القاسم بن على أيب/  أوهام اخلواص تأليف يفدرة الغواص )  ٢(

   .   مكتبة املثىن ـ بغداد/ ، ط ١٠٨
 ط ١٥٢ ص اخلفاجي أوهام اخلواص ألمحد شهاب الدين يفشرح درة الغواص ) ٣(

   .  .   مكتبة احلوائب ـ قسطنطينية / 



١٧٠ المحور الثاني

و إذا كانت مكسورة جمرى ولكن ناساً جيرون الوا: "على ذلك قول سيبويه
: ، فهم يقولون)١(..."ن الواو املكسورة إذا كانت أوالً، فيهمزواملضمومة

، وشاح، ووسادة، ووعاء:  يقول، وغريهم من العربإشاح، وإسادة، وإعاء
 إىل وجود -العريبمن كبار علماء النحو وهو - املازينكما أشار أبو عثمان 

اعلم أن الواو إذا : " مطردة عندهم، قالوهي هلجة هذيل يفدة هذه القاع
ا مهزة، ويكون كانت أوالً وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكا

  . )٢("ذلك مطرداً فيها
 كتب معاجم اللغة زاخرة باللهجات املنسوبة وغري املنسوبة، -ثانياً
 فيه جبمع واستقصاء عينالبن دريد الذى ) مجهرة اللغة(معجم وخباصة 

خصب : يقال: "األلفاظ املشهورة على ألسنة مجهور العرب ، فقد جاء فيه
، حكم على اللغة هنا ووصف )٣(" وِخصب وكَسب وِكسب لغتان جيدتان

 موضع آخر أن هناك استعماالً ينسب يفاللغتني بأما جيدتان، كما ذكر 
، )٤(" جيحه جحاً إذا سحبه لغة ميانيةشيءجح ال: "ل اليمن وهو قوهلمأله

معظمـه وجلُّ الدابة : شيءجلُّ ال: "كما ذكر لغة ألهل متيم ، فهم يقولون

                                 
  . ٣٥٥ / ٢الكتاب ) ١(
 ج ٢د اخلالق عضيمة، قسم حممد عب/ دراسات ألسلوب القرآن الكرمي د : ينظر) ٢(

   . دار احلديث بالقاهرة / ، ط ٧٨٨ ص ٤
   .)غ . غ . ث  (٤٦ / ١اجلمهرة )  ٣(
   . )ح. ح . ج  (٤٨ / ١اجلمهرة )  ٤(



١٧١ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  . )١("لغة متيميـة معروفة: "ة بقولهووصف هـذه اللغـ" وجلُّها
د إلمساعيل بن محا) الصحاح( باللهجات وهو عينوهناك معجم آخر 

:  مقدمتهيفاجلوهرى الذى مجع فيه صحيح اللغة دون شاذها ونادرها، فقد قال 
 اليت من هـذه اللغـة عندي قد أودعت هذا الكتاب ما صح فإين :أما بعد"

: ، وجاء يف هذا املعجم)٢("شرف اهللا مرتلتها، وجعل علم الدين والدنيا منوطاً ا
أرجأت : "وضع آخـر قال ميف،  و)٣(" واحـدعىنخطىء وأخطأ لغتان مب"

مؤخرون حىت يرتل : أي؛ )٤("وآخرون مرجؤن ألمر اهللا"ئ أخرته، وقر: األمر
رجل مرِجىء، : املرِجعة، يقال: اهللا فيهم ما يريد، ومنه مسيت املُرجئة، مثال

:   إذا مهزت فإذا مل مز قلتمرجعي:  مثالمرجئيمرجع، والنسبة إليه : مثال
ـّّة بالتشديد؛ ألن بعض العرب يقـول : رجل مرٍج، مثل معٍط، وهـم مرجي

  .)٥("أرجيت، وأخطيت، وتوضيت فال يهمز
 -أيضاً-هذه مرأة صاحلة، ومرة : بعضهم يقول"ونقَل عن العرب أن  

بترك اهلمزة، وبتحريك الراء حبركتها، فإن جئت بألف الوصل كان فيه 
 الفراء، وضمها على كل فتح الراء على كل حال حكاها: ثالث لغات

هذا امرؤ، : ، ومررت بامرٍإ، وتقولهذا امرأٌ، ورأيت امرأً:  يقولحال،

                                 
   . )ل. ل . ج  (٥٤ / ١اجلمهرة )  ١(
   ) . املقدمة  ( ٣٣ / ١الصحاح )  ٢(
 ) .  خطأ  ( ٤٧ / ١اح الصح) ٣(
    . ١٠٦/ التوبة من اآلية ) ٤(
   ) .  رجأ  ( ٥٢ / ١الصحاح ) ٥(



١٧٢ المحور الثاني

  .)١(" ورأيت امرأً، ومررت بامِرىٍء معرباً من مكانني، وال مجع له من لفظه
) ذيب اللغة( أولت اللهجات عناية فائقة معجم اليت ومن املعاجم 

ومل : "نده من كالم العرب فقد قاللألزهـرى الذى مجع فيه ما صح ع
 أو حكاية عن  مساعاً عنهم، أو رواية عن ثقةأودع كتاىب هذا إال ما صح يل

 ي، وال شك أن املعاجم ه)٢("  معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفيتيخط ذ
الوعاء الذى يضم ألفاظ اللغـة وحيدد دالالا، ويبني القوانني اخلاصـة 

  . ملختلفةببنيتها واستعماالا ا
عقر :  يقولاألصمعيمسعت : قال أبو عبيد: " التهذيبيففقد جاء 

ومنه : عقر، قال:  لغة أهل احلجاز، فأما أهل جند فيقولونيفأصلها : الدار
قال : " قوله-أيضاً–، ومن ذلك )٣(" ار وهو املرتل، واألرض، و الضياعالعق

معيـق، وقال جماهـد : عميق، وبنو متيم يقولون: لغة أهل احلجاز: الفراء
 يفمن كل طريق بعيـد، وقال الليث : )٤("ِمن كُلِّ فَج عِميـق: " قولهيف

 يفيق أكثر من املعيق ، والعممعيق: ويقال: قال" ميقمن كل فج ع: "قوله
  . )٥("املضرب البعيد: والفج: الطريق قال

: قال أبو عدنان:  " قولهالداليل االختالف يفومن اللهجات الواردة 

                                 
   ) .  مرأ  ( ٧٢/ ١الصحاح ) ١(
   ) . املقدمة  ( ٤٠ / ١ذيب اللغة )  ٢(
     . ٢١٧ / ١ذيب اللغة )  ٣(
    . ٢٧/ احلج من اآلية )  ٤(
   .  ٢٩٠ / ١ذيب اللغة  ) ٥(



١٧٣ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

الكثري، قال وهو : املاء الِعد بلغة متيم: سألت أبا عبيدة عن املاء الِعد فقال يل
  ) . ١(" املاء القليل: بلغة بكر بن وائل

 أشارت إىل أن بعض اليت هناك كثري من كتب القراءات القرآنية -ثالثاً
  : ما يليالقراءات جاءت موافقة للهجة من هلجات اللغة، ومن ذلك 

أ مجهور القراء بضم   قر)٢("وأَيدناه ِبروِح القُدس: "  قال تعاىل-١
وقرأ ابن كثري وجماهد بتسكني الدال ، )٣( لغة أهل احلجازوهي) القُدس(دال 
  . )٤(ن وائل وأُناس كثري من بىن متيم لغة بكر بوهي

 قرأ ابن عامر، )٥("وال تتِبعوا خطُوات الشيطان : " ـ قال تعاىل٢
 لغة وهيبالواو وضم اخلاء والطاء، ) خطوات( وقنبل وحفص يوالكسائ

أهل احلجاز، وقرأ نافع وأبو عمرو ومحزة  وأبو بكر بالواو وإسكان الطاء 
  . )٦( لغة بىن متيم وناس من قيس وهي

                                 
    . ٨٨  / ١السابق  ) ١(
   . ٨٧/  البقرة من اآلية ) ٢(
/ ، حتقيق ٣٣٤الدمشقي ص  شامة يب ألاألماين من حرز ملعاينإبراز ا: ينظر)  ٣(

   .لميةدار الكتب الع/ ، ط إبراهيم عطوة عوض
   . ١١٤، و١١٣ / ٤الكتاب : ينظر)  ٤(
   . ١٦٨/  البقرة من اآلية ) ٥(
بدر الدين / حتقيق ٢٦٨/ ٢الفارسي   على يباحلجة للقراء السبعة أل: ينظر) ٦(

   .  م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤دار املأمون للتراث سنة / ، ط قهوجي  وآخرين



١٧٤ المحور الثاني

) امليتة(قـرأ مجهور القراء ) ١("كُم املَيتةَيعلِإنما حرم : " قال تعاىل-٣
ومها لغتان :  مجيع القرآن قيليفجعفر بتشديد الياء بالتخفيف، وقرأ أبو 

  . )٢(جيدتان
 تكونت منها اللغة اليت إحدى الروافد ي أن القراءات القرآنية هفي وال خي

  .  جمال اللغةيفالفصحى، ومجهور اللغويني على جواز االحتجاج بالقراءات 

  : اللغوي كتب التصحيح في اللهجات -ب
 احلفاظ يف ا علماء اللغة كان هلا أكرب األثر  قاماليتاجلهود املخلصة 

على صفاء اللغة العربية ونقائها من تشويه العوام للفصحى، وحتريفات بعض 
بعض األلفاظ واألساليب  بلغتهماخلواص الذين تأثروا بالعاميات واختلطت 

   : النقاط اآلتيةيف تعد من حلن العوام، وميكن تلخيص تلك اآلثار اليت
 هى لغة القرآن الكرمي والسنة املطهرة اليتظ على اللغة العربية  احلفا-١ 

 إىل اللغة الفصحى، و تنقيتها من حلن العامةصحيحة سليمة من تسريب 
ل بني ـصـ ال تتفق مع أصول بناء الكلمة العربية، وذلك بالفاليتاالستعماالت 

  .  هال أصيل وبني ما هو من حتريف العوام وارجتال اجلما هو فصيح وعريب
ا فصيحة عليه اللغة هى وسيلة االتصال والتواصل وباحلفاظ -٢

وموحدة فيه رباط متني يربط بني أبناء تلك اللغة مهما تعددت أقطارهم أو 
ا عليهتفرعت أعراقهم؛ ألن اللغة هى أبرز مظاهر توحد األمة، واحملافظة 

وب حمافظة على متاسكها وترابطها؛ إذ لوال ذلك لتشتت وتفرقت الشع
                                 

    . ١٧٣/ البقرة من اآلية ) ١(
    . ٣٨٤ ص ملعاينإبراز ا: ينظر) ٢(



١٧٥ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 هلا خصائص ومسات اليتالعربية، وصار لكل بلد من البلدان العربية لغته 
  . بقية البلدانيف تستعمل اليتختتلف عن العربية 

كبح مجاح الداعني إىل أن تكون اللغة العامية هى لغة األدب -٣
 اليت هذا طمس للهوية العربية، وتفريق بني أبناء اللغة يفوالشعر والتأليف، و

  .  تربط بني أبنائها برباط متنيظلت قرونا
 االرتقاء بلغة املثقفني والتنبيه على أخطائهم، وصيانة ألسنتهم من -٤

  . التأثر بألسنة العوام والدمهاء
 يف، فهناك استعماالت عامية هى  التقريب بني الفصحى والعامية-٥

على أن : " إسرائيل ولفنسون إىل ذلك بقولهاألصل فصيحة وقد أشار
 العامية العربية غري بعيدة عن اللغة الفصيحة بوجه عام حىت أنه اللهجات

 العريباتضح للعلماء أن كلمات عامية يظهر كأا بعيدة جداً عن األصل 
،  فهناك )١(" املادة اللغويةيف موجودة -بعد البحث العميق- الواقع يف يه

اظ  تشيع على ألسنة الناس حىت يظن بعضهم أا ألفاليتبعض األلفاظ 
، فنجد من لبحث والتنقيب يتبني أا فصيحةمستحدثة أو مولدة ولكن با
، أو من حلن اب فيما يظن أنه من أقوال العواماللغويني من بني وجه الصو

حبر العوام فيما أصاب فيه : ( كتابهيف يالعامة، ومن هؤالء العلماء ابن احلنبل
 العامي( ما يسمى ، أوالعامي تصويب يفاتبع هذا املنهج ، وقد )العوام
) رفع اإلصر عن كالم أهل مصر: ( كتابهيفيوسف املغرىب )  يحالفص

  .  ) إىل الفصيحالعاميقاموس رد  (يفأمحد رضا / وكذلك الشيخ 
                                 

   . ٢٢٠تاريخ اللغات السامية ص )  ١(



١٧٦ المحور الثاني

 بلد حمدد، وقطر يف وبالرغم من وجود تصحيحات أللفاظ العوام 
 ورد معني، إال أن اهلدف العام هلذه املؤلفات هو الدفاع عن اللغة الفصحى

  . ما خيالفها
 الذى كتب العلمي إىل االبتعاد عن اإلنتاج يؤدي إغفال الفصحى -٦

 ذلك إهدار للتراث الذى أنتجته هذه األمة فيما يزيد يفباللغة الفصحى، و
  .  خسارة ال تقدر بثمنوهيعن ألف عام، 

ولكن يؤخذ على كثري من كتب حلن العامة أامل تفرق بني اللهجات 
 ختطئة كثري من األلفاظ يفهجات الرديئة أو املذمومة، وتوسعت اجليدة والل

  .  واألساليب والدالالت دون مراعاة ملوافقتها للهجة عربية فصيحة
 الذى قام به بعض علماء اللغة جند أن اللغوي التصحيح يفوإذا نظرنا 

 احلكم على االستعمال بأنه خارج عن قواعد يف استطراداًفيه توسعاً و
  : ما يليللغة، والذى أدى إىل ذلك أمور ميكن بياا فيوضوابط ا

 فتراهم يعدون اللغويمل يعترفوا باللهجات معياراً أو مقياساً للصواب -١
بعري وشعري ورغيف وكبري  وشريف ومسني : من حلن العوام و حتريفام قوهلم

 هلجة وهي، فكيف يكون ذلك من حتريف العوام )١(بكسر أوائل هذه الكلمات
ومل ينكر على مستعمليها، ) الكتاب (يفقبيلة متيم ؟، وقد ذكرسيبويه هذه اللغة ل

 من احلروف الستة، مطرد الثاينفَِعيل وِفعيل إذا كان :  فعيل لغتانيفو: "قال
 لغة يف فعيل وال فَِعل إذا كان كذلك كسرت الفاء يفذلك فيهما ال ينكسر 

                                 
   . ٥١حتريفات العامية  ص : ينظر) ١(



١٧٧ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  . )١(..."لئيم، وشهيد : متيم، وذلك قولك
 اعتنقها بعض اللغويني من القدماء واحملدثني اليت نزعة التشدد -٢

وصمت كثرياً من االستعماالت بأا تصحيف أو حتريف وضيقت واسعاً، 
 قد يكون له ما يؤيده من هلجات عليهحيث إن هذا االستعمال املعترض 

  .العرب أو القراءات القرآنية أو أشعار العرب
 مما ال ميكن واملعاين حيدث لأللفاظ  عدم االعتراف بالتطور الذى-٣

  إغفاله أو إنكاره، فال ينكر أحد أن ياء كلمة 
 تسهيل اهلمزة من سنن لغة ، ومعلوم أن)بئر(مسهلة من مهزة ) بري(
جاء من أجل إتباع ) ليل( كلمة يف وكما أن كسر الالم األوىل العرب،

 العرب كما ذكر  بعدها، وال شك أن اإلتباع من سنن لغةاليتالكسرة للياء 
 اليت الصحيفة عىن، وال ينكر أحد أن استعمال كلمة جريدة مب)٢(ابن جىن 

 يفمعناها ، حيث إن كلمة جريدة ها األخبار هو تطور دالىل للكلمةتنشر في
 سعفة هى رطبة: سعفة طويلة رطبة، قال الفارسى: "لغة العرب القدامى

  . )٣("ويابسة جريدة
 هذه األلفاظ أو الدالالت، حيث مستعملي  أن يعترض علىينبغيوال 

  .  لغة العربيفإن هلا أصوالً 
 املسألة يفعدم استقراء استعماالت العرب وأقوال اللغويني  -٤

                                 
   . ١٠٨ ، ١٠٧ / ٤الكتاب ) ١(
    .   ٥٨ / ١، و احملتسب ٣٣٣ / ٢، و ١١١ / ٢اخلصائص : ينظر)  ٢(
   . )جرد (٥٨٩ / ١لسان العرب )  ٣(



١٧٨ المحور الثاني

، حيث إننا جند من اللغويموضوع النقد من ِقبل بعض أصحاب التصحيح 
: ، يقول أحد الباحثنيقابلت نفس الشخص: ل القائلكر قواحملدثني من ين

؛ ألن ، وقرأت نفس املوضوع وهذا خطأقابلت نفس الشخص: قولونوي"
: وكيد على املؤكد وصحته أن يقولوا وال يصح تقدمي التينفس توكيد معنو

) نفس(كلمـة ، ولكن )١(" الشخص نفسه، وقرأت املوضوع نفسهقابلت
من ذلك ما حكاه سيبويه من ، و ذاتعىنهنا ليست توكيداً، وإمنا هى مب

، ومن العجيب أن )٢("مقابليلت بنفس اجلبل، ونفس اجلبل نز: "قوهلـم
:  قولهيفمث يستعمله )  نفس الرجلجاء: قوهلـم( حممـد العدناين/  أ ئخيط

  . )٣(" من سورة القصص٣٢/  اآليـة يفعىن وحتمل نفس امل"
 يفـ بعض من يقوم بالتصحيح أو التصويب قد يظهر طول باعه  ٥

ثر من التخطئة رد خمالفة هذا االستعمال العربية وقوة ساعده فيها فيك
،  بيت من الشعريف، أو لطريقة وردت  القرآن الكرمييف جاءت اليتللطريقة 

 االستعمال مبا ال خيالف يف، وإمنا هو تنوع الرغم أا ال ختالف قواعد اللغةب
، ويترتب على هذا أمر آخر وهو أننا جند من اللغويني من امةالضوابط الع

عض االستعماالت مث يقوم آخرون بالرد على املُنِكر مث يقوم آخرون ينكر ب
، وهكذا تنشأ قضايا خالفية عليهاملنكر واملعترض : أيباحلكم بني املتنازعني 

                                 
/  ، ط ١٧أمحد حممد عبد الدامي ص /  األساليب العربية ديفمن أوهام املثقفني ) ١(

   .  م ١٩٩٦دار العلم للماليني سنة 
    . ٤٥٠١ / ٦، ولسان العرب ٣٧٩ / ٢الكتاب  ) ٢(
   .  م ١٩٨٥مكتبة لبنان ـ بريوت سنة /  ، ط ٦٠عجم األخطاء الشائعة ص م) ٣(



١٧٩ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

بالبحث ، وننشغل عن أمور أخرى هى أوىل  دراسة اللغةيفقد ال تفيد 
  . والدراسة
آنية واألحاديث اءات القر أمهل كثري من اللغويني االحتجاج بالقر-٦

ية صحيحة أو شاذة ال يقرون  إذا جاء ما يوافق قراءة قرآنعليه، وبناء النبوية
، بل إن من القدامى من النحويني واللغويني واملفسرين من أنكر بصحته
  . )١( تتفق مع ما علمه من قواعد اللغة ألا ال؛القراءة

ة جة أن العامي حبالعامي ال أتفق مع الذين يدافعون عن االستعمال -٧
 العامي ، وليس كل منكرعامياحلالية امتداد للهجات القدمية، فليس كل 

ما فيه تشويه ، أما يتفق مع اللهجات القدمية، فما وافق هلجة فصيحة يقبل
  .  أن يصحح ويصوبينبغيوحتريف فال يعتد به، و

 أن تضيق دائرة التخطئة حىت ال تكون إال ملا ال خمرج له، ينبغيوهنا 
 سيخرج عليهال جيد ما يؤيده من كالم العرب، وليس ملا خالف القاعدة، وو

  . كثري مما عد بأنه حلن أو غلط أو وهم من هذا احلكم أو هذه الدائرة
 الذين التزموا مبنهج اللغويوهناك قليل من أصحاب كتب التصحيح 

  :  لغة العرب، ومن هؤالءيفعدم ختطئة اجلائز 
  :  الصقلىمكيابن  ـ ١

                                 
، ١١٢ / ١إبراهيم بن السري الزجاج  إسحاق يب القرآن وإعرابه ألمعاين: ينظر)  ١(

/  هـ ١٤٠٨عامل الكتب سنة / ، ط عبد اجلليل عبده شلىب/  حتقيق ٣٥٤و
علم أصول النحو  يف، واالقتراح ١٣٧ / ١٢، وجامع البيان للطربى م١٩٨٨
    .     ٧٩ ص يللسيوط



١٨٠ المحور الثاني

 أنكر اليت حني نبه على بعض املواضع ي الصقلمكيوقد أحسن ابن 
: ل ذلك أطلق على كتابه، من أج غري منكرةوهيبعض اللغويني استعماهلا 

 تدل على اليت  وجتنب املؤلف األلفاظ ،)١()تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان(
، وإن كان  اللغةيف جائز عليهرياً مما نبه ؛ ألن كثالغلط أو التخطئة أو اللحن

، وينبه على  ينكر اجلائز، وإمنا ينكر الغلطأشار إىل أنه ال، وغريه أفصح منه
فجمعت من غلط أهل بلدنا ما مسعته من : "نكر قوم جوازه فقالجواز ما أ

ريه أفصح منه وهم ال يعرفون ، أو مما غ لسان العربيفواههم مما ال جيوز أف
ه، وإن كان غريه أفصح م جواز، ونبهت على جواز ما أنكر قـوسواه

  . )٢ ("منـه؛ ألن إنكار اجلائز غلط
   :ابن هشام اللخمى ـ ٢

 يف رد ابن هشام على بعض أصحاب كتب اللحن الذين توسعوا 
:  كتابهيف العربية، وقد جاء ذلك يف هلا وجه اليت بعض االستعماالت ختطئة

  .) ٣()م البيانعلىاملدخل إىل تقومي اللسان وت(
ناول فيه الرد على بعض أصحاب التصحيح أوالتصويب هذا الكتاب ت

 كتاب حلن العامة، يف ي الرد على الزبيديف، فقد جعل الباب األول اللغوي
 كتاب تثقيف اللسان، يف ي الصقلمكي الرد على ابن يف الثاينوالباب 

                                 
دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان سنة / ، ط حممد عبد القادر عطا/ حققه ) ١(

   .  م ١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠
    . ١٨السابق ص ) ٢(
   .  م ٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤دار البشائر اإلسالمية سنة / حامت صاحل الضامن ، ط / حققه د ) ٣(



١٨١ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

والباب الثالث فيما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر، والباب الرابع ما تلحن 
 من لسان العرب دليل، والباب عليهمة مما ال حيتمل التأويل، وال فيه العا

اخلامس فيما جاء لشيئني أو أكثر فقصروه على واحد، والباب السادس فيما 
  .   أشعار املتقدمنييفمتثلت به العامة مما وقـع 

   :ـيحممد العدنان ـ ٣
ه برد  فيعين، والذى )معجم األخطاء الشائعة(هذا املؤلِّف صاحب كتاب 

، وعن )العامي الفصيح(لكلمات العامية إىل أصلها الفصيح، وهو ما يعرف بـا
إنين أردت ذا املعجم تقليل األغالط : "اهلدف من وضع هذا املعجم يقول مؤلفه

 يقترفها كثري من أدبائنا، وحتبيب الفصحى إىل الناس بإثبات صحة مئات اليت
 تفصل اليتة، وبذلك نردم قليالً من اهلوة  زعموا أا من أخطاء العاماليتالكلمات 

س من الفصحى؛ لنجعلهم يدنون ، ونزيل خوف بعض النابني الفصحى والعامية
، ويأنسون ا، ونرفع ذلك احلجاب األسود الكثيف الذى سدلوه على منها

  .)١("، ويسحر ألبام مجاهلا ا؛ لتبهر عيوم أنوارهاوجهه
على إثبات صحة استعماالت العوام ومن كالمه يتبني لنا مدى حرصه 

مما وسم باخلطأ أو اللحن، وإثبات أنه موافق لكالم العرب وال يصح إنكاره 
  . وال جيوز إمهاله

                                 
 .دمة من املق١٢السابق ص ) ١(



١٨٢ المحور الثاني

  خامتـــة
، وبنور وجهه تشرق األرض ه تتم الصاحلات   احلمد هللا الذى بنعمت

 .  وأسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه والتابعنيوأصلّيوالسماوات، 
  : وبعد

، أو  االستعماليف أا جزء ال يتجزأ فال يستقيم أن ننظر إىل اللغة على
، فأعالها منا استعماهلا له مستويات متعددة، وإأن هلا مستوى واحداً

 العقل يفوأصحها املستوى الفصيح الذى مر مبراحل من االنتقاء واالختيار 
 واملعاين األلفاظ يفان  ألبناء اللغة حىت وصل إىل درجة الوضوح والبياجلمعي

 ملرحلة االختيار -أيضاً-، مث يليه املستوى اللهجى الذى خضع والتراكيب
للغة، وإمنا على مستوى بعض ولكن ليس على مستوى جمموع أبناء ا

 ا، وما عدا ذلك من ، أو بعض البيئات بني املتكلمنياتمعات
قليل منهم فهو املستوى  ينفرد ا أحد املتكلمني أو عدد اليت االستعماالت

؛ ألن الوصول باللغة إىل  التشويه الذى ال خيلو من التحريف أوالعامي
ودراية وافية بطرق بنائها وتركيبها  ، الفصاحة حيتاج إىل خربة واسعةمستوى

،  الصياغةيفولذا يقع منهم اخلطأ  ؛ كثري من الناسوهذا األمر ال حيسنه
  . وا قواعد اللغة خالفم أروامن غري أن يد االستعمال يفوالغلط 

 اللغة العربية خضع لالنتقاء من قبل بعض يف يوملا كان املستوى اللهج
 كثري من يففصيح  بيئة من البيئات فإنه يتفق مع املستوى اليفأبنائها 

  .  بعض األحيانيف، ويتداخل تاالستعماال
كت بنصيب وإذا نظرنا إىل اللهجات العربية القدمية فإننا جند أا شار



١٨٣ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 تكوين الفصحى، ويدل على ذلك أن إمام النحو سيبويه احتج بكثري يفوافر 
الذى ) الكتاب( كتابه يف وصفها بأا جيدة أو حسنة، وذلك اليتمن اللهجات 

  .  ذلك كثري من علماء اللغة العربيةيف، وتبعه العريبيعد املصدر األول للنحو 
 أو كتب تنقية اللغة لغويال الوقت ذاته جند أن كتب التصحيح يفو

 تتفق مع هلجات عربية وصفت اليتمملوءة بكثري من األلفاظ واألساليب 
 أو ؛ ألن كتب التصحيح أن يكونينبغي، وهذا ما ال طردةباجليدة جداً أو امل

 لغة يفهو الذى ليس له وجه ، واخلطأ كتب اللحن دورها تصويب اخلطأ
 بأا مذمومة أو رديئة أو  عنها قيلاليت ذلك اللهجات يف، ويدخل العرب
، وقد  اللغة الفصحىيفلها دور ال ينكر ، أما اللهجات املستحسنة فقبيحة

 تثبت وجود اليت سرد األدلة والشواهد يفبذل بعض اللغويني جهوداً خملصة 
، م هلا لغة العرب والتدليل على نطق العرب ا واستعماهليفهذه اللهجات 
 . اللغوي جمال الصواب يفا، أو التقليل من شأم لى أصحامن غري إنكار ع

    



١٨٤ المحور الثاني

  التوصيات
  :ما يليأما توصيات هذه الدراسة فهى تتمثل في

مية املختلفة، يعل التدريس للمراحل التيف اللغويمنع االزدواج : أوالً
 هنا هو اخللط بني العربية الفصحى وحلن العوام اللغويواملقصود باالزدواج 

 آخر هو اخللط بني اللغة النموذجية املوحدة عىنالكالم، أو مب أثناء النطق ويف
 التدريس للطالب؛ ألن هذا االزدواج له تأثري يفوالتحريفات اللغوية احمللية 

  : سلىب من عدة جوانب، ومنها
 الذاكرة واسترجاعه يف الطالب للحن واالحتفاظ به ي تلق-١

  .  كثري من املواقفيفواستعماله 
ب بأساتذم جيعل تأثري أداء األستاذ على طالبه أقوى  اقتداء الطال-٢

  .  طريقة النطق وأسلوب احلديثيف تأثري آخر أيمن 
 أعناق أساتذة اللغة العربية ومدرسيها؛ يف هناك مسؤولية أكرب -٣

، فإذا تكرر اللحن  طريقة النطقيفألم حمط أنظار طالم، وم يقتدون 
  . وصار أمراً عادياً غري مستقبح أو مسترذل الطالب عليهمن األستاذ تعود 

 يف تدعو إىل جعل اللغة العربية هى اللغة الرمسية اليتتفعيل القوانني : ثانياً
  .  جمال اخلطاب الرمسىيف، واحلد من استعمال العاميات كثري من البلدان العربية

إلزام وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة باستعمال اللغة : ثالثاً
 يف تأثري هذه الوسائل على تكوين املخزون الثقافىصحى؛ إذ ال خيالف

  .  لدى القراء واملشاهدينيفواملعر
، وهنا أشيد يميةعل كل املراحل التيفتعميم تدريس اللغة العربية : رابعاً



١٨٥ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

 املراحل يفمبا قامت به اململكة العربية السعودية من تدريس اللغة العربية 
 كل أبناء اجلامعات حىت يكونوا على صلة بالعربية مية املختلفة وعلىيعلالت

، وطريقة النطق  طغيان العامية على أسلوب احلديثالفصحى، واحلد من
  . واألداء

تأخري تعلم اللغة الثانية ألطفال املدارس حىت ال يؤثر ذلك : خامساً
  . بالسلب على اكتساب اللغة القومية

 العناوين وأمساء يف احلد من انتشار األلفاظ األجنبية: ًسادسا
املأكوالت واحملال التجارية وما نسمعه ونشاهده على اإلنترنت والفيس بوك 

اهلدرجة أو التلفزة أو الفرمتة وغريها، وكذلك : واإلعالنات، كأن يقال
 مثل كتبخانة وحكمدار يف واللفظ األجنىب العريبالتهجني بني اللفظ 

غتنا العربية، ويفسد امللكة ، وال شك أن هذا أمر يذهب جبمال ليوعرجب
اللغوية، وقد نبه الشاعر حافظ إبراهيم على خطر املزج والتهجني بني 

  :األلفاظ العربية واألجنبية فقال
  سرت لوثة اإلفرنج فيها كما سرى

 
   مسيل الفراِتيف يلُعاب األفاع    

  فجاءت كثوب ضم سبعني رقعة 
  

  مشكَّلـة األلـوان خمتـلفاِت  
 فيمن يتعرض للتصويب أو التصحيح أن تتوفر فيه ينبغي: اًسابع  

  : الشروط اآلتية
 جمال الدراسات اللغوية، مبا فيها من قواعد يفأن يكون ذا باع طويل : األول

حنوية وصرفية، وعلى دراية باللهجات العربية، واالستعماالت اازية، والدالالت 
  .   لغة العربيف وجه مقبول  استعماالً قد يكون لهئاملعجمية حىت ال خيط
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  أن يفرق بني الفصيح عليه اللغويمن يقوم بالتثقيف : الثاين
، وال يذكر االستعمال من غري أن يبني أنه صحيح ولكن يوجد واألفصح

 اللفظني أي وهو الذى حيدد ئهناك أصح منه أو أفصح، ويترك اال للقار
  . أو االستعمالني خيتار

 إال لتصحيح األخطاء والتحريفات غويالليتصدى  ال: الثالث
 ليس هلا ختريج من كالم العرب، أما ما ميكن أن يكون له اليتوالتشويهات 

 أن يضيق على أبناء اللغة، خاصة غري الدارسني لقواعد ينبغيوجه جائز فال 
 أو من  إىل االستعمال األجنيبالعريباللغة حىت ال ينفروا من االستعمال 

  .إىل االستعمال املولد أو الدارجاالستعمال الفصيح 
 اخلتام أسأل اهللا تعاىل اهلداية والرشاد، والتوفيق والسداد، إنه من يفو

له وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آ
  . ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوصحبه وسلم

  .الباحث



١٨٧ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  املصادر واملراجع
  

قـراءا ت الـسبع ألىب شـامة         ال يف من حرز األمـاىن      ملعاينز ا إبراـ   ١ 
  . دار الكتب العلمية/ ط  إبراهيم عطوة عوض ،/ ، حتقيق الدمشقى

دار / حممد حسن حسن جبـل، ط  /  اللغة د يفر  ـ االحتجاج بالشع ٢ 
  . العريبالفكر 

حممـد /  بن قتيبة ، حققه  ـ أدب الكاتب ألىب حممد عبد اهللا بن مسلم ٣
  . مؤسسة الرسالة / ، ط لداىلا

أمحـد حممــد   / ، حتقيق   ح املنطق ألىب يعقوب ابن السكيت     ـ إصال ٤
  . دار املعارف مبصر/ مـد هارون، ط شاكر و عبد السالم حم

متـام  /  د  عند العـرب     اللغويـ األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر      ٥
  .  م ٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠، سنة عامل الكتب/ حسان ، ط 

/  د   عليهعلق   ،   السيوطي علم أصول النحو جلالل الدين       يفقتراح  ـ اال ٦
- ه١٤٢٦دار املعرفة اجلامعيـة سـنة       / ، ط   حممود سليمان ياقوت  

  .  م ٢٠٠٦
إبراهيم مشـس  /  علوم البالغة للخطيب القزويىن ، حتقيق        يفـ اإليضاح   ٧

  . ه ١٤٢٤_  م ٢٠٠٣دار الكتب العلمية ـ بريوت سنة / الدين ، ط
عبد السالم / يان والتبيني ألىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق  ـ الب ٨

  .  م ١٩٩٨-ه١٤١٨مكتبة اخلاجنى بالقاهرة سنة / حممد هارون ، ط 
أمحد / ـ تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهرى ، حتقيق            ٩
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  .  م ١٩٩٠دار العلم للماليني سنة  / عبد الغفور عطار ط 
  . دار املعارف / شوقى ضيف ، ط /  د العريبألدب ـ تاريخ ا١٠
أىب حفص عمر بن خلف بن      / ـ تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان لإلمام       ١١

دار الكتب العلمية   / ، ط   حممد عبد القادر عطا   /  الصقلى، حتقيق    مكي
  .    م ١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠بريوت ـ لبنان سنة 

ت واحلـروف   قواعـد والبنيـا    ال يفـ حتريفات العامية للفـصحى      ١٢
  .دار املعارف/شوقى ضيف،ط/ د ،واحلركات

مكتبة لبنـان سـنة   / الشريف اجلرجاىن ، ط /  ـ التعريفات للعالمة  ١٣
  .  م ١٩٨٥

/ ي، حتقيـق د ـ تقومي اللسان لإلمام أىب الفرج عبدالرمحن بن اجلـوز   ١٤
  . دار املعارف / ، ط عبدالعزيز مطر

فخر الدين قبـاوة،    /  ، حتقيق    يـ ذيب إصالح املنطق للخطيب التربيز     ١٥
  .  م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣منشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوت سنة / ط 

ة ابن مالـك البـن أم قاسـم         توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي    _١٦
 العـريب دار الفكر   / عبد الرمحن على سليمان ، ط       / ، حتقيق د  املرادي

  .      م ٢٠٠١ - ه١٤٢٢سنة 
 القرآن ألىب جعفر حممـد بـن جريـر          أييل  ـ جامع البيان عن تأو    ١٧

مكتبة ابن تيميـة، الطبعـة      / حممود حممد شاكر، ط   / ي، حتقيق الطرب
  . الثانية

 يبدر الدين قهوج  /، حتقيق    للقراء السبعة ألىب على الفارسى     ـ احلجة ١٨



١٨٩ اللهجات العربية بين الفصحى والعامية 

  .   م ١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤، سنة  دار املأمون للتراث/ وآخرين، ط 
، ط  حممد علي النجار  / ن جين، حتقيق    ب الفتح عثمان    ـ اخلصائص أليب  ١٩

  . املكتبة العلمية / 
دار العلم للماليني   /  الصاحل ، ط     صبحي/  فقه اللغة د     يفـ دراسات   ٢٠

  .  م ١٩٨٩ـ بريت سنة 
، احلريري يأىب القاسم بن عل   / أليف أوهام اخلواص ت   يفـ درة الغواص    ٢١

  . مكتبة املثىن ببغداد/ ط
 حممد حممـد  / ق  علي، شرح وت  ميمون بن قيس  يوان األعشى الكبري    ـ د ٢٢

  .  م ١٩٥٠مكتبة اآلداب املطبعة النموذجية سنة / حسني ، ط
حممد يوسـف  /  ، حتقيق وشرح د ـ ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات      ٢٣

  .بريوت _ در صادر/ ، طجنم
/ هري غازى زاهـد ، ط      ز/ ، حتقيق د    ـ شرح أبيات سيبويه للنحاس    ٢٤

  .  عامل الكتب
 الدين حممد بن عبد اهللا بـن مالـك،          مجال/ ـ شرح التسهيل لإلمام     ٢٥

هجر للطباعـة  / حممد بدوى املختون ط  عبد الرمحن السيد و   / حتقيق د 
  .  م ١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠والنشر والتوزيع سنة 

، يفاج أوهام اخلواص ألمحد شهاب الدين اخليف ـ شرح درة الغواص  ٢٦
  .قسطنطينية -مطبعة احلوائب / ط 

 كالمها للعالمـة    يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب        يف الصاحيبـ  ٢٧
عمر فاروق  /  احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازى، حتقيق د           أيب/ اإلمام  
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  .  م بريوت ـ لبنان١٩٩٣ هـ ١٤١٤مكتبة املعارف سنة / الطباع، ط 
أمحـد بـن حجـر    / ي لإلمام  ـ فتح البارى بشرح صحيح البخار ٢٨
عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز وحممـد فـؤاد         / ، حتقيق   لعسقالىنا

  . مكتبة السلفية / ، ط عبدالباقى
دار / كور، ط عاطف مـد  / ـ فصيح ثعلب أليب العباس ثعلب، حتقيق      ٢٩

  . املعارف
  .  م ٢٠٠٧ضة مصر سنة / ، طيف عبد الواحد وايعل/ ه اللغة دـ فق٣٠
مديرية الكتب واملطبوعات   / ط ،ينسعيد األفغا /  أصول النحو د   يف ـ٣١

  .  م ١٩٩٤- ه١٤١٤اجلامعية سنة 
  . مكتبة املتنىب / ، ط عبد العزيز أمحد عالم/  علم اللغة العام ديف ـ ٣٢
  .  م ١٩٩٥األجنلو املصرية سنة / إبراهيم أنيس، ط/  اللهجات العربية ديفـ ٣٣
 دار الرائد   /، ط   أمحد رضا /  إىل الفصيح للشيخ     العاميـ قاموس رد    ٣٤

  .  م ١٩٨١ هـ ـ ١٤٠١ لبنان ، سنة - بريوتالعريب
/ ، حتقيق   )سيبويه(رو بن عثمان املعروف بـ       بشر عم  ـ الكتاب أليب  ٣٥

  .   بالقاهرة يمكتبة اخلاجن/ ، ط حممد هارونعبد السالم 
دارالنهـضة العربيـة، سـنة      / حسن ظاظـا، ط   / ، د ـ كالم العرب  ٣٦

  . م١٩٧٦
دار / رمضان عبـد التـواب ، ط        /  د   اللغويتطور  ـ حلن العامة وال   ٣٧

  .  م ١٩٦٧املعارف بالقاهرة سنة 
، ي بكر حممد بن حسن بن مذحج الزبيـد        أيب/ ـ حلن العوام تأليف     ٣٨
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مكتبة اخلاجنى بالقـاهرة سـنة      / رمضان عبد التواب ، ط      / حتقيق د   
  .  م ٢٠٠٠ ـ ه ١٤٢٠

  . ف دار املعار/ ـ لسان العرب البن منظور ، ط ٣٩
دار / ، طالراجحـي عبده /  القراءات القرآنية د يفـ اللهجات العربية  ٤٠

  . م ١٩٩٦املعرفة اجلامعية سنة 
دار / عبد الغفار حامد هالل ، ط     / ـ اللهجات العربية نشأة وتطوراً د     ٤١

  .  م ١٩٩٨ هـ ١٤١٨ سنة العريبالفكر 
رمضان /  حتقيق د  ـ ما تلحن فيه العامة أليب احلسن على بن محزة الكسائي،          ٤٢

  .  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٣مكتبة اخلاجنى بالقاهرة سنة / عبد التواب، ط
حامت صاحل  / ، حتقيق د    ميـ املدخل إىل تقومي اللسان البن هشام اللخ       ٤٣

  .  م ٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤دار البشائر اإلسالمية سنة / الضامن ، ط 
 ن جالل الـدين   عبد الرمح /  علوم اللغة وأنواعها للعالمة      يفـ املزهر   ٤٤

 املوىل بك ، وحممد أبـو الفـضل        حممد أمحد جاد  /  ، حققه    السيوطي
  . مكتبة التراث بالقاهرة /  ، ط ويإبراهيم ، وعلى حممد البجا

/ ج ، حتقيـق      الزجا  القرآن وإعرابه أليب إسحاق إبراهيم بن السري       معاينـ  ٤٥
   .  م١٩٨٨ -ه١٤٠٨عامل الكتب سنة /  ، ط عبد اجلليل عبده شليب

، مكتبة لبنان/  ، ط حممد العدناين/ ، تأليف  ـ معجم األخطاء الشائعة ٤٦
  .  م ١٩٨٥سنة 

، أمحـد حممد عبد الدامي   / لعربية د  األساليب ا  يفـ من أوهام املثقفني     ٤٧
 . م ١٩٩٦دار العلم للماليني سنة /ط
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حلن العامة يف ضوء النحو والصرف
ّ

  

    إعداد   

  آمال السيد حسن  أبو  يوسف /  الدكتورة 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩٥ لحن العامة في ضوء النحو والصرف 

  مقدمة
لق ـرف اخلـأش، والصالة والسالم على   مد هللا رب العاملنياحل

  :أما بعد.   . . ، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيسيد املرسلنيو
ا الكتب اليت تصوا من ، فوضعو اهتم العرب بلغتهم منذ عهد مبكرلقدف

الكتب اليت مجعت أصول كالم ، وكان كتاب سيبويه من أوائل االحنراف
، لقرآن الكرميلن أهم األسباب تلك العناية باللغة العربية خدمة وم. العرب

وتصحيح ما احنرف من األلسنة بعد أن اشتهرت العربية يف األصقاع البعيدة عن 
ولقد فشا اللحن على ألسنة العرب والشعوب اليت دخلت يف دين اهللا . مواطنها 

 قال مث مسع النيب ، وعن أيب الدرداء اجا حني ابتعدوا عن موطن الفصاحةأفو
رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللا   " : حيكى أنو. )١("  أرشدوا  أخاكم 
! حنن متعلمني: ، فقالوامهمر على قوم يسيئون الرمي فقرع  عمر بن اخلطاب"

 من خطئكم يف يعلواهللا لَخطؤكم يف لسانكم أشد ": فأعرض مغضبا وقال
فكتب إىل صاحب " أبو موسى من : " إليه فيهويروى أن كتابا جاء. )٢( "رميكم
 اللحن ، وكانوا يعدون"اتبك سوطا تأديبا له على اللحن أن قَنع ك: " الكتاب

  .ذنبا من  الذنوب
، ووضعوا وكتاب اهللا العزيز إلصالح ما فسد ود املخلصون للغة *

                                 
 احلاكم النيسابوري ، حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللاملستدرك على الصحيحني) ١(

، ) ٣٦٤٣ح  (٤٧٧ /٢ ، حتقيق مصطفي عبد القادر عطا)هـ٤٠٥ـ ٣٢١(
  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، الطبعة األوىل دار الكتب العلمية ـ بريوت

  . ، دار املأمون٨٢/ ١  األدباء لياقوت احلموي معجم)  ٢(
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قَالكتب اليت تعد كتاب ونسوب إىل امل" ما تلحن فيه العوام"م  ما احنرف، وي
من أقدم الكتب اليت وضعت لتنقية اللغة ) هـ١٨٩( بن محزة الكسائي يعل

ووضع أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . لهجرةالعربية يف القرن الثاين ل
" إصالح املنطق " و" األلفاظ " كتاب )  هـ٢٤٤(املعروف بابن السكيت 

أدب ) " ـ ه٢٧٦(ن قتيبة وألف أبو حممد عبد اهللا بن مسلم املعروف باب
)  هـ٢٩١( ، وأخرج أبو العباس أمحد بن حيىي املعروف بثعلب"الكاتب 
وزاد اللحن بعد ذلك، ومشل .  الشروحعليهالذي كثرت " الفصيح "كتاب 
، فانربى اللغويون لتصحيح اللحن وتنقية اللغة مما أصاا من احنراف، اخلاصة

يف أوهام درة الغواص ) "  هـ٥١٦( احلريري يعلفألف القاسم بن 
تكملة ما تغلط فيه ) "  هـ٥٤٠(، وأخرج أبو منصور اجلواليقي "اخلواص
" كتاب )  هـ٥٩٧ (وألف أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي" العوام 

  . "تقومي اللسان 
 بقاع الدولة ، وإمنا ظهرت يفركة التنقية على إقليم دون إقليمومل تقتصر ح

كتاب )  هـ٣٧٩(حلسن الزبيدي حممد بن اإذ ألف أبو بكر ؛ العربية اإلسالمية
)  هـ٥١٠(ووضع أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي " حلن العامة"

وكان أصحاب املعاجم يشريون إىل . "تثقيف اللسان وتنقيح اجلنان "ب كتا
لى سالمة ، وبذلك سامهوا يف احلفاظ عصحيح وينبهون على املنحرف الدخيلال

  .)١(، وعملوا على ازدهارهااللغة العربية وأصالتها
يف ضوء النحو حلن العامة " كان اختيار هذا البحث وعنوانه ولذا

                                 
 . ١امحد مطلوب رئيس امع العلمي العراقي ص . د.صحيح اللغوي  أالت)  ١(
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، وكيف  اللحن وظهوره وآثار ذلكينعويسعى إىل توضيح م"والصرف 
، كما يوضح آن الكرمي واحلديث النبوي الشريفيكون اللحن يف القر

ء الشائعة يف مة وتصحيحها، واألخطاااألخطاء النحوية والصرفية عند الع
تلمس السبل واللغة العربية ؛ خلدمة ، وما وضعته العامة يف غري موضعهالكتابة

 ويتكون من متهيد  .وجتعلها مواكبة ملتطلبات العصر احلاضرا اليت تنهض 
  .  وثالثة مباحث

للحن يف اللغة العربية ، وظهور اأما التمهيد فيشمل مصطلح اللحن
 وأما .ن الكرمي واحلديث النبوي الشريفآ، واللحن يف القروآثار ذلك

   :املباحث فهي
  . ية والصرفية عند العامة وتصحيحهااملبحث األول ـ األخطاء النحو

  . املبحث الثاين ـ األخطاء الشائعة يف الكتابة عند العامة وتصحيحها
  . املبحث الثالث ـ ما وضعته العامة يف غري موضعه
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  التمهيد
  :العربيةاللغة اللحن يف : مصطلح اللحن
طأ يف اخل: )١(يف اللغة العربية لستة معان " اللحن "  وردت كلمة 

 اللحن األول ـ. عىن، واملاإلعراب، واللغة، والغناء، والفطنة، والتعريض
مه يلحن حلنا فهو حلان  اخلطأ يف اإلعراب يقال منه لَحن يف كالعىنمب

  : )٢(ارجة الفزاري بن أمساء بن خك، وقد فُسر به قول مالوحلانة
  نا وخري احلديث ما كان حلنا *** منطق رائع وتلحن أحيا

لسنن واللحن تعلموا الفرائض وا: ( اللغة كقول عمر عىن مبالثاين ـ
؛ تعلموا الغريب واللحن: ( يريد اللغة، قال الزخمشري)٣()كما تتعلموا القرآن

 ومن مل يعرفه مل ،ريب القرآن ومعانيه ومعاين السنةألن يف ذلك علم غ
                                 

 ـ ٦٣٠(، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري البن منظورلسان العرب ) ١(
 ـ ١٩٥٥دار صادر ـ بريوت الطبعة األوىل ، ٣٨٠/ ١٣) حلن ()هـ٧١١

 بن اهللا عبد حممد  تأليف الشيخاللغة والفقه اللحن اللغوي وآثاره يف ، وم١٩٥٦
 اخلريي والعمل اإلسالمية الشئون ، دائرة١٧ص البحوث  بإدارة التمني باحث

 .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩األوىل  ، الطبعةبديب
/ ١٦مسري جابر   أليب فرج األصبهاين، حتقيق، األغاين)منطق صائب(روي أيضا )  ٢(

ديث ـن يف احلـحـ، وفتح املغيث حبكم الل،دار الفكر ـ بريوت٤٦ ـ٤٠
ـ بريوت،الطبعة  دار الكتب العلمية ،٢٣ص يب عبد اهللا حممد اإلفراين الصغري أل

 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤األوىل 
، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، الطبعة األوىل  ٤٢٩/ ٢  للبيهقي شعب اإلميان)  ٣(

 .هـ ١٤١٠
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 ورد الثالث ـ .)ثر السننيعرف أكثر كتاب اهللا ومعانيه ومل يعرف أك
  :اللحن لترجيع الصوت والغناء، كقول يزيد بن النعمان

  مطوقةٌ على فَنٍن تغنى *** لقد تركت فؤادك مستجنا
  إذا ما عن للمحزون أنا *** مييل ا وتركبه بلحٍن

. يقال منه حلنت حلنا إذا فهمته وفطنته : الفطنةعىنحن مب ويرد اللالرابع ـ
على ) ديث ما كان حلناوخري احل( فصار تفسري اللحن يف البيت: (قال ابن منظور

بن األعرايب وإن اختلفا يف وهو قول أيب زيد وا: الفطنة والفهم: ثالثة أوجه
راب أي تزيله ، واخلطأ يف اإلعوهو قول ابن دريد واجلوهري: اللفظ، والتعريض

 ألن اللحن الذي هو اخلطأ يف اإلعراب ؛عن جهته وتعدله عن اجلهة الواضحة
لعل بعضكم أن يكون أحلن  "ومنه قوله . )١( ...)هو العدول عن الصواب

 ويأيت اللحن للتعريض  اخلامس ـ.)٣( أي أفطن وأفصح)٢("  من بعضحبجته
  : )٤(واإلمياء ومنه قول القتال الكاليب 
                                 

 . )بتصرف (٣٨٢/ ١٣لسان العرب )  ١(
/ ٦، و) ٢٥٣٤ح  (٩٥٢/ ٢، ا، حتقيق مصطفي ديب البغصحيح البخاري)  ٢(

، اليمامة ـ ، دار ابن كثري)٦٧٤٨ح (٢٦٢٢/ ٦، و)٦٥٦٦ح  (٢٥٥٥
، حتقيق حممد ، وصحيح مسلمم ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بريوت ، الطبعة الثالثة 

 .دار إحياء التراث العريب ـ بريوت، )١٧١٣ ح (١٣٣٧/ ٣ فؤاد عبد الباقي 
، دار ابن كثري ١٥٥/ ٥  العباس القرطيب أليباملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم)  ٣(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ـ بريوت، ودار الكلم الطيب ـ بريوت، الطبعة األوىل 
، دار الثقافة ـ ٣٦ص ، حتقيق وتقدمي إحسان عباس ديوان القتال الكاليب) ٤(

 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩بريوت 
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  ووحيت وحيا ليس باملُرتاِب *** ما تفهمواينت لكم لكولقد حل
إن : " للسعدين حني وجههما إىل بين قريظةومنه قول النيب 

 على غري ذلك فالْحنا حلنا أصبتماهم على العهد فأعلنا ذلك، وإن أصبتماهم
وأصله أن تريد الشيء وتوري عنه . )١("، وال تفُتا يف أعضاد املسلمنيأعرفه
، وخمرج للمضطَهد )٢(ر، من باب التعريض وفيه مندوحةٌ عن الكذب بآخ

، وهلذا الغرض ألَّف أبو بكر حممد بن احلسن بن اعليهعلى اليمني املكره 
 ويقال  السادس ـ.)٣() املالحن(كتابه ) هـ٣٢١ـ ٢٢٣(دريد األزدي 

سورة [)ولتعرفنهم يف حلن القول(:  والفحوى كقوله تعاىلعىناللحن للم
 ابن قال. )٥(، وقيل يف حنوه وأسلوبه)٤(أي فحواه ومعناه ]٣٠مد آية حم

                                 
لثالثة ، عامل الكتب ـ بريوت، الطبعة ا١٩١/ ٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(

السعادات املبارك بن حممد  أليب ، والنهاية يف غريب األثرم١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩
، املكتبة  ٢٤١/ ٤حممد الطناحي  ، حتقيق طاهر أمحد الزاوي ، وحمموداجلزري

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩العلمية ـ بريوت 
 ،٣٠٠/ ١١أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن )  ٢(

أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن  (، وأحكام القرآن البن العريبدار الشعب ـ القاهرة
 .، دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان ٢٦٣/ ٣ العريب ، حتقيق حممد عبد القادر عطا

 ، مكتبة لبنان٥٥ص أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي كتاب املالحن ) ٣(
 .م ١٩٩٦ـ ناشرون ، الطبعة األوىل 

، دار ٥٠/ ٤  حملمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليبالتسهيل لعلوم الترتيل) ٤(
 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، الطبعة الرابعة الكتاب العريب ـ لبنان

 = ، حتقيق عبد الرازقحممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي أليب القاسم الكشاف) ٥(
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دل أحدمها له بناءان ي: الالم واحلاء والنون): (هـ٣٩٥ت (فارس رمحه اهللا
فأما اللحن . ) ويدل اآلخر على الفطنة والذكاء،على إمالة شيء عن جهته

 ن حلْنا،حل لَيقا بسكون احلاء فإمالة الكالم عن جهته الصحيحة يف العربية،
وهذا عندنا من الكالم املولَّد؛ ألن اللحن حمدثٌ مل يكن يف العرب العاربة 

هو طيب اللحن : ومن هذا الباب قوهلم. الذين تكلموا بطباعهم السليمة
وهو يقرأ باألحلان، وذلك أنه إذا قرأ كذلك أزال الشيء عن جهته 

زال ، املُم املُورى بها هو الكال وهذ...الصحيحة بالزيادة والنقصان يف ترنمه 
: اللحن وهي الفطنة، يقال: واألصل اآلخر. عن جهته االستقامة والظهور

عن أم سلمة قالت قال  ِحلن يلحن حلنا وهو ِحلن والِحن، ويف احلديث
مث إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته : "رسول اهللا 

أمسع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فأقضي له على حنو مما  من بعض
  . )١(" فإمنا أقطع له به قطعة من النارفال يأخذه

  ــــــــــــــ
 .، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت  ٣٣٠/ ٤ املهدي  =

 حتقيق )هـ٣٩٥ت  (بن زكريا أليب احلسن أمحد بن فارس مقاييس اللغةمعجم )  ١(
، دار الفكر للطباعة والنشر  ٢٤٠ـ  ٢٣٩/ ٥ وضبط عبد السالم حممد هارون

له غريه من باب فعل مفتوح العني، ، وقد جع م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩والتوزيع 
 بفتح : فيه مبعين الفطنةوعلى هذا يقال: (حلَن خلْنا، قال أبو العباس القرطيب

 تلخيص من أشكل ملااملفهم ) بفتح احلاء وكسرها: املاضي وكسره ، ويف املصدر
 الطيب، الكلم دار بريوت، ،كثري ابن ، دار١٥٥/ ٥القرطيب  العباس أليب مسلم،

ح  (٩٥٢/ ٢، وصحيح البخاري م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الطبعة األوىل  بريوت،
 .) ١٧١٣ح ( ١٣٣٧/ ٣، وصحيح مسلم ) ٢٥٣٤
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  : آثار ذلكظهور اللحن يف اللغة العربية و
  ؟ كيف ظهر اللحن-أوال 

وهم  نشأ اللسان العريب يف جزيرة العرب ساملا من املخالط خالصا ألهله،
: غري عن الكبري، قال ابن خلدونيف حلهم وترحاهلم يتناقلونه ملكةً يأخذها الص

فاملتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كالم "
أهل جيله وأساليبهم يف خماطبام، وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع 
الصيب استعمال املفردات يف معانيها فيلقَّنها أوال مث يسمع التراكيب بعدها 

، م يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلمك، مث ال يزال مساعهفيلقَّنها كذل
  . )١("ملكةً وصفةً راسخةً ويكون كأحدهمواستعماله يتكرر إىل أن يصري 

نيةٌ فاللغة العربية ـ كغريها من اللغات ـ عند ابن خلدون وظيفةٌ لسا
  . ؛ حىت تستقر تدرجييا فتصبح ملكةمكتسبةٌ بالتلقني واحملاكاة
؛  العرب وأسلمها من شوائب العجمة أفصح لغاتوكانت لغة قريش

من اكتنفهم من ثقيف وهذيل "د العجم ، مث يليهم يف الفصاحة لبعدهم عن بال
، وأما من بعد عنهم من ربيعة كنانة وغطفان وبين أسد وبين متيموخزاعة وبين 

وخلم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن ااورين ألمم الفرس والروم 
بشة فلم تكن لغتهم خالصة من الشوائب تامة امللكة؛ ملخالطتهم األعاجم، واحل

    .)٢("وعلى قدر قرم من قريش كان االحتجاج بلغام
                                 

، دار ضة مصر ١٢٧٩/ ٣  عبد الواحد وايفيعل/ ، حتقيق دمقدمة ابن خلدون)  ١(
 .، الطبعة الثالثة للطبع والنشر

 =، دار ابن حزم، الطبعة ٢٤ص يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية احملرر الوجيز )  ٢(
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إنا أنزلناه : "، وبه نزل القرآن وذا اللسان العريب الفصيح نطق الرسول
 . ملنذرينعلى قلبك لتكون من ا. نزل به الروح األمني"،"قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

 ـ ١٩٣سورة الشعراء آية ،و٢سورة يوسف آية [ " بلسان عريب مبني
فمن جهة " ومن أراد تفهم القرآن فهذه امللة ـ كما قال الشاطيب ـ عربية،]١٩٥

وملا دخل . )١(" تطلُّب فهمه من غري هذه اجلهةوال سبيل إىل لسان العرب يفهم،
ض أساليب القرآن الكرمي هم بعيعليف اإلسالم غري العرب لغة وجنسا وخفي 

وظهر  بدأ الفساد يدب إىل لغة العرب، ، ومعاين بعض ألفاظه ومقاصدها،وأعاريبه
إن أول حلن مسع : اللحن والتصحيف والتحريف يف القرآن واحلديث، وقد قيل

 "اعليههي عصاي أتوكأ " :قال تعاىل) عصاي(إمنا هي ) هذه عصايت(بالبادية 
حي (وإمنا هو )  على الفالححي: (أول حلن مسع بالعراق، و]١٨سورة طه آية [

   .)٢() على الفالح
يدة ميكن أن واللحن ظاهرةٌ اجتماعيةٌ تتداخل يف صنعها عوامل عد

  :نربز أمهها فيما يلي
عند تتابع الفتوح :  العرب بغريهم من األمم واألجناسـ اختالط١

ا ليشمل البالد املفتوحة من اإلسالمية اتسعت رقعة دولة اإلسالم وامتد سلطا
  ــــــــــــــ

 .٣/١٢٧٩، ومقدمة ابن خلدون م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣األوىل   =
، دار املعرفة ٣٧٥/ ٣  أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب  يفاملوافقات) ١(

 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، الطبعة األوىل ببريوت
، مكتبة اخلاجني ٢١٩/ ٢ ، حتقيق عبد السالم هارون للجاحظالبيان والتبيني)  ٢(

 .، الطبعة الرابعة مبصر
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وخالطوا العجم تغريت تلك امللكة مبا " فلما فارقوا احلجاز ...روم وفرس وغريمها
 والسمع أبو امللكات ،خالفات اليت للمتعربني من العجمألقى إليها السمع من امل

   .)١("اللسانية ففسدت مبا أُلقي إليها مما يغايرها؛ جلنوحها إليه باعتياد السمع 
: قال ابن خلدون : ـ اشتغال غري العرب من العجم واملوايل بالعلم٢

لقد اشتغل العرب الفاحتون بالسياسة وإدارة الدولة عن العلم وطلبه،وويل (
من الغريب الواقع أن محلةَ العلم يف  : " أيضال اق و ،)ذلك املوايل والعجم

 كان منهم العريب يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم إال يف القليل النادر، وإن
نسبته فهو عجمي يف لغته ومرباه ومشيخته، مع أن امللة عربيةٌ ، وصاحب 
شريعتها عريب ، والسبب يف ذلك أن امللة يف أوهلا مل يكن فيها علم وال 
صناعة ملقتضى أحوال السذاجة والبداوة ، وإمنا أحكام الشريعة هي أوامر 

 يف صدورهم ، وقد عرفوا مأخذها من اهللا ونواهيه ، كان الرجال ينقلوا
الكتاب والسنة مبا تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه والقوم يومئذ عرب مل 

م والتأليف والتدوين، وال دفعوا إليه، وال دعتهم إليه علىيعرفوا أمر الت
  ...حاجة،وجرى األمر على ذلك زمن الصحابة والتابعني 

 احتيج إىل وضع التفاسري ،ما بعديفلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد ف
القرآنية، وتقييد احلديث خمافة ضياعه، مث احتيج إىل معرفة األسانيد وتعديل 

فصارت هذه العلوم كلها ... الناقلني للتمييز بني الصحيح من األسانيد وما دونه
م، فاندرجت يف مجلة الصنائع، وقد قدمنا علىعلوما ذات ملكات حمتاجة إىل الت
                                 

 ٣٤قه ص  ، واللحن اللغوي وآثاره يف اللغة والف١٢٥٦/ ٣مقدمة ابن خلدون )  ١(
  .)بتصرف(
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واحلضر لذلك ... ائع من منتحل احلضر وأن العرب أبعد الناس عنها أن الصن
 العهد هم العجم أو من يف معناهم من املوايل وأهل احلواضر الذين هم يومئذ تبع

  . )١("للعجم للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس 
لقد كانت سليقة العرب : ـ إمهال النقط والشكل يف اللغة العربية ٣
لغتهم تغنيان عن نقط احلروف وشكلها ، فلم يعرفوا النقط وال الشكل وسالمة 

ا من عليه، وحني دخلت األمم اجلديدة وبدأ الفساد يدب يف اللغة خافوا 
ط والتشكيل ، يروى أن زياد بن أبيه بعث إىل أيب األسود قاالندثار فوضعوا الن

 احلمراء ـ يقصد يا أبا األسود إن هذه: "يقول ) هـ٦٩ت (الدؤيل رمحه اهللا 
العجم ـ قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به 

   . )٢(فأجابه بعد ممانعة" الناس كالمهم ، ويعربون كتاب اهللا 
وميكن أن نرجع ظهور اللحن كذلك إىل عوامل أخرى تؤدي عادة 

   :)٣( تطور اللغة عند كل الشعوب منهاإىل
روف من جيل إىل جيل ومن شعب االختالف يف نطق احلاألول ـ 

ـ الثاين ) . صعوبة نطق احلاء والعني عند غري العريب مثال: (إىل شعب 
مما يؤدي إىل : إمهال أولياء األمور تصحيح أخطاء األطفال اللغوية مبكرا 

  ... نشوئهم على اخلطأ فيصعب نقلهم عنه 
ألمور لبنيهم ـ اختاذ املربيات من العجم ، وعدم مراقبة أولياء االثالث 

                                 
 . )بتصرف (١٢٥٨ ـ ١٢٥٧/ ٣، و ١٢٥٩/ ٣مقدمة ابن خلدون )  ١(
ـ ١٤٠٧، دار الفكر ـ دمشق ، الطبعة الثانية  ١٨ ، ٣/ ١  للداين نقط املصاحف) ٢(  .ه
  .٤٢ ـ ٤٠اللحن اللغوي وآثاره يف اللغة والفقه ص )  ٣(
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 وقد ظهرت بوادر تأثري ذلك يف فجر الدولة ،يف أطوار التنشئة األوىل
اإلسالمية حني كثُرت الفتوح وفاض السيب ، فاختذ الناس اخلدم واجلواري 

، فأخذ الصغار من لغتهن ، واختلط املأخوذ مع وكُن املربيات يف البيوت
 ، وأكثر ما ظهر فيه ذلك الفطري، ففسدت امللكة على حني غفلة من اآلباء

 يكتب إىل زياد يريد عبيد أوالد األعيان من ملوك وأمراء فهذا معاوية 
 وكلَّمه وجده يلحن ، فرده إىل أبيه وكتب إليه عليهاهللا ابنه ، فلما قدم 

 )١(وقد كانت أم عبيد اهللا فارسية)! أمثل عبيد اهللا يضيع: (يلومه يقول له
ربية أوالدهم يرسلوم إىل البوادي، يشبون مع إذ كان احلريصون على ت.. .

كان عبد اهللا بن . ..البدو يتعلمون منهم لغتهم ناصعةً ساملةً من الشوائب
  .  )٢( يضرب ولده على اللحن ـرضي اهللا عنهما ـ عمر

ويف العصر األموي قويت ظاهرة اللحن وسرت من العامة إىل اخلاصة لتبلغ 
 خالفة الرشيد فيحِمله خطر ما يرى من فساد أوجها يف الدولة العباسية يف

 أحدكم لو تعلم من العربية ما يصلح ما ضر: (األلسن إىل أن خياطب بنيه قائال 
  .)٣(!) لسانه ؟ أيسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته ؟

  :ا ـ آثار ظهور اللحن نيثا

                                 
  .٣/ ١نقط املصاحف )  ١(
يب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، حتقيق  ألمصنف ابن أيب شيبة)  ٢(

، مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة األوىل  ٢٤٠/ ٥ كمال يوسف احلوت
 .) بتصرف(م ١٤٠٩

 .، دار علم الكتب ، الطبعة األوىل  ٨٠ص حممد عيد / داللغة ودراستها )  ٣(
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وصيانة هذه حني فشا اللحن وقويت شوكته كان البد من مقاومته 
اللغة الكرمية ومحاية القرآن واحلديث من هذا اخلطر ، فانربى العلماء يتفننون 
فيما يطرد الدخيل ومينع اجلديد ، وحيفظ القرآن واحلديث من التغيري 

إنا حنن نزلنا الكر " والتحريف ، فاهللا سبحانه وتعاىل تكفل حبفظ القرآن 
اللغة العربية لغةُ القرآن فلن تعِدم و] ٩سورة احلجر آية " [وإنا له حلافظون 

  . أن يصيبها شيء من ذلك احلفظ ؛ ولذلك كان االعتناء ا 
عالجي ووقائي ، : وجبهود العلماء يف حماربة اللحن كان له منحيان 

  :فأمثر على أرض الواقع ما يلي 
مسع أبو األسود الدؤيل قارئا يقرأ قوله : ـ نقط القرآن وشكله ١

ويكسر ] ٣سورة التوبة آية " [ أنَّ اهللا بريٌء من املشركني ورسولُه:"تعاىل
ما ظننت : معاذ اهللا أن يتربأ اهللا من رسوله ، وقيل إنه قال: فقال ) رسوله(

إذا رأيتين فتحت فمي : مث طلب كاتبا وقال له! أمر الناس آل إىل هذا
ط نقطةً بني باحلرف فانقُط نقطةً فوقه على أعاله، وإن ضممت فمي فانقُ

يدي احلرف، وإن كسرت فاجعل نقطةً من حتت احلرف، وإن مكَّنت 
لقد مرت عملية نقط و  .)١( ...الكلمة بالتنوين فاجعل أمارة ذلك نقطتني 

أوالمها ما قام به أبو األسود الدؤيل،وانصب على متييز : املصحف مبرحلتني
بو األسود الدؤيل أول وأ: (، قال السيوطينقط وهو خمترع ذلكاحلركات بال

على ما ) هـ٨٩ت (، مث زاد نصر بن عاصم )٢() من نقط املصحف
                                 

  .٤٠/ ١إنباه الرواة )  ١(
 = عها للسيوطي حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم وآخرين يف علوم اللغة وأنوااملزهر)  ٢(
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وف استحدث أبو األسود نقط اإلعجام ، وهو وضع النقط على احلر
ولئن قوبل نقط املصحف بشيء من الرفض   .)١(املتشاة للتفريق فيما بينها

ه به؛ لدفع ما يف بداية األمر إال أن الكلمة اجتمعت بعد ذلك على التنوي
نه نقط املصحف وشكله مستحب؛أل: (خياف من اخلطأ والتغيري،قال النووي

  .)٢()صيانة له من اللحن والتحريف
اللغة عبارة : ـ استنباط قواعد حلفظ اللسان وإعراب الكالم ٢

وهي وظيفة اللسان ، املتكلم عن مقصوده ، وترمجة ملا يجنه بني ضلوعه 
اصلة للعرب من ذلك أحسن امللكات،وأوضحها وكانت امللكة احل: (وفعله

إبانةً عن املقاصد ؛ لداللة غري الكلمات فيها على كثري من املعاين مثل 
احلركات اليت ترور أعين املضاف، ومثل عين الفاعل من املفعول من ا

احلروف اليت تفضي باألفعال إىل الذوات من غري تكلف ألفاظ أخرى 
 أو عينيف لغة العرب ، وأما غريها من اللغات فكل م،وليس يوجد ذلك إال 

فصار للحروف يف لغتهم ... حال البد له من ألفاظ ختصه بالداللة 
واحلركات واهليئات أي األوضاع اعتبار يف الداللة على املقصود غري 
متكلِّفني فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها ، إمنا هي ملكةٌ يف ألسنتهم 

  ــــــــــــــ
 .م ١٩٥٨، القاهرة  ٣٩٨/ ٢  =

،منشورات ٢٣٣ص لصاحل حممد صاحل عطية اء ودراسة صرسم املصحف إح) ١(
 .م٢٠٠١مجعية الدعوة العاملية بليبيا،الطبعة الثانية 

موع ، وا، دار الفكر  ٩٧/ ١  يف أقسام القرآن البن قيم اجلوزيةالتبيان)  ٢(
 .م ١٩٩٧،دار الفكر ـ بريوت ٨٩٢ص للنووي 
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وحني  . )١() األول كما تأخذ صبياننا هلذا العهد لغاِتنايأخذها اآلِخر عن 
 ؛خاف الغيورون على اللغة والدين أن تفسد هذه امللكة بعد فشو اللحن 

لألسباب اليت قدمنا ، فيصعب فهم القرآن واحلديث استخرجوا من كالم 
ا سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه عليهيقيسون (العرب قواعد وكليات 

باألشباه مثل أن الفاعل مرفوع ، واملفعول منصوب ، واملبتدأ مرفوع ، منها 
مث رأوا تغيري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته 

   . )٢() إعرابا ، وتسمية املوجب لذلك التغري عامال
استمرت خمالطة : ـ مجع مفردات اللغة وحصرها يف دواوين ٣

م فطالت العجمة أواخر الكلمات بالفساد ، العرب للعجم ومالبستهم هل
حىت تأدى الفساد إىل موضوعات (فوضع النحو مليز اإلعراب وبيانه

األلفاظ،فاستعمل كثري من كالم العرب يف غري موضوعه عندهم؛ميال مع 
هجنة املتعربني يف اصطالحام املخالفة لصريح العربية، فاحتيج إىل حفظ 

 والتدوين؛ خشية الدروس وما ينشأ عنه من املوضوعات اللغوية بالكتاب
فشمر اخلرباء واملهرة ذا الشأن عن  . )٣() اجلهل بالقرآن واحلديث

سواعدهم ، ونظِّمت الرحالت إىل البادية جلمع اللغة النقية من أفواه البدو ، 
ت (وكان أول من ألف يف ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

                                 
 ٥٠ ، واللحن اللغوي وآثاره يف اللغة والفقه ص ١٢٥٦/ ٣مقدمة ابن خلدون )  ١(

 .) بتصرف( ٥١ـ 
  .١٢٦٦/ ٣مقدمة ابن خلدون )  ٢(
  . ١٢٦٨/ ٣ املرجع السابق)  ٣(
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 بعده على اختالف مذاهبهم وطرقهم وطفق العلماء يؤلفون من)هـ١٧٥
  . )١(يف التصنيف وتنوع مشارم 

ـ احتواء ظاهرة اللحن جبمع ما وقع فيه من الكلمات والتراكيب ٤
سعى العلماء بعد أن استشرى فساد اللغة إىل تنقيتها مما : يف مؤلفات خاصة 

ية يشوا وتقوميها بالفصيح من الكالم من خالل الشواهد الشعرية والنثر
واألمثال واِحلكم ، فجمعوا ما وقع فيه اللحن من العبارات والكلمات يف 

ما : وكان باكورة هذه املؤلفات .  كتب ، مبينني اخلطأ ووجه الصواب
لكسائي مث قويت مقاومة اللحن وتوالت املصنفات ونذكر لتلحن فيه العامة 

ة أليب عبيدة معمر ما يلحن فيه العام.  ما تلحن فيه العامة للفراء : )٢(منها 
حلن ) . هـ٢٤٨ت (لمازين لما يلحن فيه العامة .  )هـ٢١٠ت (بن املثين 

 وظهرت يف العصر ..) .هـ٢٥٥ت (العامة لسهل بن حممد السجستاين 
احلديث مؤلفات كثرية اعتنت بتتبع أخطاء الكتاب واملذيعني والعامة وبينوا 

هر على محاية اللغة، الصحيح الفصيح، كما أن جمامع اللغة العربية تس
  .وتكييفها مع مستجدات احلضارة والتكنولوجيا 

  :اللحن في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
  : أوال ـ اللحن يف القرآن الكرمي 

 وعن  جاء عن النيب: (قال أبو بكر بن األنباري رمحه اهللا تعاىل 
رآن واحلض على م من تفضيل إعراب القعليهأصحابه وتابعيهم رضوان اهللا 

                                 
  .٧٨نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ص )  ١(
  .)بتصرف (١٠ فتح املغيث حبكم اللحن يف احلديث ص مقدمة حمقق كتاب)  ٢(
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مه ، وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا علىت
   أن رسول اهللافقد روى أبو هريرة . )١() أنفسهم باالجتهاد يف تعلمه

 بفتح مهزة )أعربوا: ( قال املناوي" .أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه : "قال
 )القرآن (مبهملتني فموحدةالقطع وسكون املهملة وكسر الراء من أعرب 

وليس املراد اإلعراب ، أي تعرفوا ما فيه من بدائع العربية ودقائقها وأسرارها
ألن القراءة مع اللحن ليست قراءة وال ثواب له ؛  النحاة  عندهيعلاملصطلح 

 ألفاظه اليت حيتاج البحث عنها يف عين أي م... اطلبوا )غرائبه والتمسوا(فيها 
 قال .ضه وحدوده وقصصه وأمثاله ففيه علم األولني واآلخرين اللغة أو فرائ

إال من طال يف تدبر كلماته فكره وصفا له فهمه حىت تشهد له " :الغزايل
 ،كل كلمة منه بأنه كالم جبار قهار وأنه خارج عن حد استطاعة البشر 

وأسرار القرآن خمبأة يف طي القصص واألخبار فكن حريصا على استنباطها 
وفيه أنه جيب أن يتعلم من النحو ما . ه. لك ما فيه من العجائب اليكشف

    .)٢( هيعليفهم به القرآن والسنة لتوقف ما ذكر 
 . )٣(" ألن أعرب آية أحب إيل من أن أحفظ آية  : " وقال أبو بكر 

                                 
  .٢٣/ ١اجلامع ألحكام القرآن )  ١(
قال احلاكم : )٢٦٤٤ح  (٤٤٧/ ٢املستدرك على صحيح مسلم للحاكم )  ٢(

، املكتبة ٥٥٨/ ١ ، عبد الرؤوف املناوي صحيح عند مجاعة ، وفيض القدير
 .هـ ١٣٥٦التجارية الكربى ـ مصر ، الطبعة األوىل 

، دار الكتب العلمية  ٢٠٨ص ، حتقيق وهيب غاوجي فضائل القرآن أليب عبيد )  ٣(
 .هـ ١٤١١ـ بريوت ، الطبعة األوىل 
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 ، وكتب إىل أيب )١(" تعلموا العربية فإا تزيد يف العقل واملروءة  " وقال عمر 
أنْ مر من ِقبلَك بتعلم العربية فإا تدل على صواب الكالم : " شعري موسى األ

 على قوم ، ومر  " ، ومرهم برواية الشعر فإا تدل على معايل األخالق
وحدث يزيد بن هارون ذا  . )٢(يقرئ بعضهم بعضا فقال اقرؤوا وال تلحنوا 

 ملا يتفادى به املرء من زلل  ؛ ذلك)٣(النحو : ما اللحن ؟ قال : األثر فقيل له 
جودوا القرآن وزينوه : " أنه قالوروي عن ابن مسعود . اللسان وخلطه

أما ما نقل  . )٤(" بأحسن األصوات ، وأعربوه فإنه عريب ، واهللا حيب أن يعرب 
عن التابعني رضي اهللا عنهم من ذم اللحن يف القرآن والتأكيد على إعرابه 

) : هـ١١٠ـ ٢١ ( منه على قول احلسن البصري وجتويده فكثري ، نقتصر
 وكفاك ذا ختويفا من اللحن مهما )٥("من حلن يف القرآن فقد كذب على اهللا" 

قل إن " كان سببه وزجرا عنه إن كان يدخل يف وعيد الكاذب على اهللا سبحانه 
 متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث. الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون 
واهللا سبحانه ] ٦٩سورة يونس آية " [نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون 

                                 
 .هـ ١٣٧٥، دار الكتب املصريةـ  القاهرة  ٤ص ، حتقيق امليمين الفاضل  للمربد )  ١(
 . م١٩٧١مشق ، جممع اللغة بد ٢٠ـ ١٩ص أليب بكر األنباري إيضاح الوقف واالبتداء )  ٢(
، نشر  ٤١٨ ، ٦١/ ٢  ، حتقيق عبد اهللا اجلبوريغريب احلديث البن قتيبة)  ٣(

 .وزارة األوقاف العراقية 
  .٢٣/ ١اجلامع ألحكام القرآن )  ٤(
، دار املدين ـ مصر ،  ٩٠ ص للشنتريين تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب ) ٥(

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل 
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والعوج ] ٢٨سورة الزمر آية " [قرآنا عربيا غري ذي عوج " وتعاىل أنزل الكتاب 
هو النقص وعدم االستقامة ، واللحن فيه نقص ، فمن حلن فيه فقد قرأه على 

أللفاظ من جهة اللغة أو اإلعراب، اللحن يف القرآن قد يكون يف ا و .)١(" عوج 
وقد يكون لعدم إعطاء احلروف ما تستحق وإخراجها من غري خمارجها، أي 

 العقوبة عليه ، وصاحبها ختشى )٢(عدم جتويد قراءته، فالقراءة بغري جتويد حلن 
  ):هـ٨٣٣ـ ٧٥١(فكيف ينتظر املثوبة ، قال ابن اجلزري رمحه اهللا 

  )٣(من مل جيود القرآن آمثُ     د أمر الزمواألخذ بالتجوي
متعبدة بفهم معاين القرآن ، وإقامة حدوده متعبدون (واألمة كما أا 

بتصحيح ألفاظه ، وإقامة حروفه على الصفة املتلقاة عن أئمة القراءة املتصلة 
باحلضرة النبوية األفصحية العربية اليت ال جتوز خمالفتها ، وال العدول عنها إىل 

والناس يف ذلك بني حمسن مأجور ، ومسيء آمث ، أو معذور ، فمن . غريها 
قدر على تصحيح كالم اهللا تعاىل باللفظ الصحيح العريب الفصيح ، وعدل 
إىل اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح ؛ استغناًء بنفسه واستبدادا برأيه 

                                 
 ، مكتبة العبيكان ٢٣٧ ص للطويفة يف الرد على منكري العربية الصعقة الغضبي)  ١(

 نقل عن ١٦١٦ ، واحملرر الوجيز ص م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، الطبعة األوىل 
 .غري ذي حلن " غري ذي عوج: " بكر بن عبد اهللا املزين قوله

، دار الفكر  ٢٦٦/ ١ للسيوطي ، حتقيق سعيد املندوباإلتقان يف علوم القرآن )  ٢(
 .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦نان ، الطبعة األوىل ـ لب

ص لسيف الدين بن عطاء اهللا الضايل املصري البصري اجلواهر املضية على املقدمة اجلزرية )  ٣(
ـ ١٤٢٦، مكتبة الرشد ـ ناشرون ، الطبعة األوىل  ١٤٩  .م ٢٠٠٥هـ 
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 على وحدسه واتكاال على ما أِلف من حفظه ، واستكبارا عن عامل يوقعه
وأهل  . )١() صحيح لفظه فإنه مقصر بال شك وآمث بال ريب وغاش بال مرية

حلٍن جلي وهو التغيري الطارئ على : هذا الفن قسموا اللحن يف القرآن إىل 
األلفاظ فيخل ا إخالال ظاهرا يشترك يف معرفته علماء القراءة وغريهم ، 

ل يف األداء ال يفطن له إال املهرة وخفي وهو اخلل. وهو اخلطأ يف اإلعراب 
. )٢(بالقرآن الذين أخذوه من أفواه الشيوخ ، وضبطوه بالنقل املتصل بالسند 

فال جيوز اللحن يف القرآن جليا كان أو خفيا ، وقد يعذر الالحن إن كان 
م، أما تعمد علىخطؤه لعيب خلْقي يف النطق أو مل جيد معلما، أو مل يقبل الت

 القرآن والتغيري فيه فكفر بإمجاع األمة،قال القاضي عياض رمحه اهللاللحن يف 
، أو بدله  وأنَّ من نقص منه حرفا قاصدا لذلك(... )هـ٥٤٤ـ ٤٩٦(

 املصحف الذي وقع عليهحبرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا مما مل يشتمل 
  . )٣()رل هذا أنه كاف، وأمجع على أنه ليس من القرآن عامدا لكعليهاإلمجاع 

   :ثانيا ـ اللحن يف احلديث النبوي الشريف 

                                 
 ، نشر مكبة القاهرة ٣٠٠ ـ ٢٩٩/ ١  البن اجلزريالنشر يف القراءات العشر)  ١(

. 
  .٢٦٦/ ١اإلتقان يف علوم القرآن )  ٢(
،  ٣٠٥/ ٢  للقاضي أيب الفضل عياض اليحصيبالشفا بتعريف حقوق املصطفي)  ٣(

يف معرفة  الراجح من ، واإلنصاف م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩دار الفكر ـ بريوت 
، حتقيق ملرداوي اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لعلى بن سليمان 

 .) بتصرف(، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت  ٢٧٠/ ٢حممد حامد الفقي 
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تبيني أقسامه وحكم كل قسم ، : القول يف اللحن يف احلديث يشمل 
ينقسم اللحن الواقع يف . وحكم رواية احلديث امللحون، وإصالح حلنه 

  : احلديث قسمني 
القسم األول ـ أن جتيء الرواية ملحونة حتملها الراوي كذلك ، 

 عينى ذلك الوجه، وقد يكون اخلطأ يف السند أو يف املنت مغريا للمونقلت عل
فأما ما كان :  بكثرة يف دواوين السنة املشهورةأو ال، وهذا القسم موجود

 قال )١( الرواية له اتفاقا ويصلَح جزما مخال بالقصد فال جتوزعينمنه مغريا للم
 عينللحن ما يزيل املألنَّ من ا: ()ـه٣٦٠هـ ٢٦٠(الرامهرمزي رمحه اهللا 

ويغريه عن طريق حكمه ، وكثري من رواة احلديث ال يضبطون اإلعراب وال 
حيسنونه ، ورمبا حرفوا الكالم عن وجهه ، ووضعوا اخلطاب يف غري موضعه 

ال يؤم املسافر املقيم فنصب املسافر ورفع : أال ترى أن احملدث إذا قال ... 
وأما ما وقع يف احلديث من حلن  . )٢() عينأي امليكون قد أحال ، ... املقيم 

القول األول ـ يروى :  فاختلف العلماء فيه عينأو تصحيف غري خمل بامل
ذلك اللفظ كما جاء وال يصلح ، قال به غري واحد من التابعني فكانوا 

وهذا غلو يف : (يروون ألفاظ شيوخهم حىت يف اللحن، قال ابن الصالح

                                 
 ، وفتح املغيث بشرح ألفية احلديث ٢٦فتح املغيث حبكم اللحن يف احلديث ص  ) ١(

 ، دار املنهاج ، الطبعة ١٥٦/ ٣لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي 
  .هـ ١٤٢٦األوىل 

سن بن عبد الرمحن الرامهرمزي احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للقاضي احل) ٢(
  ).بتصرف(م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤،دار الفكرـ بريوت ٥٢٧ص
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رك رواية ذلك الثاين ـ تت . )١()عيناللفظ، واملنع من الرواية باملمذهب اتباع 
 مل يكن يلحن، وإن رواه ألنه إن تبعه فيه فالنيب (؛ اللفظ عن ذلك الشيخ

الثالث ـ يصلح اللحن  ... )٢()ى الصواب فهو مل يسمعه منه كذلكعل
ن إ) : (هـ٤٦٣ت (ويقرأ الصواب من أول وهلة، قال اخلطيب البغدادي 

ن فيه ، وإن كان الذي نذهب إليه رواية احلديث على الصواب وترك اللح
   . )٣()قد سمع ملحونا

القسم الثاين ـ أن تكون الرواية جاءت على قاعدة لسان العرب 
صحيحة فيخطئ فيها القارئ ، وهذا القسم هو املقصود هنا ، وقد عمت به 

وقد حذر العلماء من . بية البلوى ؛ لفساد امللكات وعدم اإلملام بعلوم العر
اللحن يف احلديث ، وبلغ األمر ببعضهم أن خاف على الالحن من الدخول 

إن أخوف ما أخاف على : ( ، قال األصمعي  عليهيف وعيد الكذب 
من  : "طالب العلم ـ إذا مل يعرف النحو ـ أن يدخل يف مجلة قوله 

نه مل يكن يلحن فمهما  ؛ أل)٤("  متعمدا فليتبوأ مقعده من النار علىكذب 

                                 
   .٧٠اللحن اللغوي وآثاره ص )  ١(
   .١٥٥/ ٣فتح املغيث بشرح ألفية احلديث )  ٢(
حممود / اجلامع ألخالق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي،حتقيق د) ٣(

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٢، مكتبة املعارف ـ الرياض ٢٣/ ٢الطحان 
ومل يذكر متعمدا من ) كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب (صحيح البخاري ) ٤(

   .باب تغليظ الكذب على رسول اهللا (رواية الزبري، ويف غربه، وصحيح مسلم 
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   ... )١() عليهرويت عنه فقد كذبت 
 وجوب تعلم النحو على وجيدر بنا ذه املناسبة أن نبني أن العلماء نصوا على

، وكذا اللغة ؛ حىت يسلم لسانه وينجو من الوعيد ، وقد صرح طالب العلم
 فالواجبة :البدعة مخسة أقسام : (بالوجوب عز الدين بن عبد السالم حيث قال 

 ؛ ألن حفظ الشريعة كاالشتغال بالنحو الذي يفهم به كالم اهللا وكالم رسوله 
النحو يف : ( إال بذلك فيكون يف مقدمة الواجب ؛ ولذا قال الشعيب تأيتواجب ال ي

  . )٢()العلم كامللح يف الطعام ال يستغين شيء عنه
 يعرف إذا كان احملدث ال: (وقد روى البيهقي عن شعبة أنه قال 

وقال  . )٣() النحو فهو كاحلمار تكون على رأسه خمالةٌ ليس فيها شعري
إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن يف روايته ، ولن : (اخلطيب البغدادي 

، ونقل قول ) يقدر على ذلك إال بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية
  . )٤() ليس يتقي من يدري ما يتقي: (اإلمام أمحد 

الذي يطلبون تعلمه من النحو ما يكون به إصالح اللسان، والقدر 
وأمنه من حتريف الكالم عن مواضعه، وال يشتغلون مبا وراء ذلك من 

                                 
 ، ١٨٤اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ص )  ١(

  ) .ت. د( الطبعة الثانية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،
 ، مطبعة ١٧٣/ ٢قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم )  ٢(

  .االستقامة بالقاهرة 
  ) .١٦٨٩ح  (٢٦٠/ ٢شعب اإلميان البيهقي )  ٣(
   .٢٤/ ٢اجلامع ألخالق الراوي وأداب السامع )  ٤(
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إن غاية علم : (عويصات القواعد ومشكالت اخلالف، قال ابن فارس 
النحو وعلم ما حيتاج إليه منه أن يقرأ فال يلحن ، ويكتب فال يلحن، فأما ما 

١()شغلةٌ عن العلم وعن كل خريوراء ذلك فم(.   

                                 
   .١٤٧/ ٣فتح املغيث بشرح ألفية احلديث )  ١(
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  املبحث األول
  األخطاء النحوية والصرفية عند العامة وتصحيحها

لقد شاعت األخطاء النحوية والصرفية يف أدوات اإلعالم املختلفة من 
دة، واليت يظنها الصحف املقروءة،واإلذاعات املسموعة، والتلفازات املشاه

، عند أهل العلم باللغة  ي خطأ بال شككاتبوها أو الناطقون ا صوابا، وه
، غري ما ذكره  ]١٤سورة فاطر آية [" وال ينبئك مثل خبري " وعلومها 

، ابتداء من ابن قتيبة والزبيدي وابن  النقاد اللغويون من القدماء واحملدثني
السكيت وابن اجلوزي والصقلي واجلواليقي واحلريري وغريهم، إىل 

وال شك يف أن املعنيني .  والدكتور احلويف وغريمهاالشيخ النجار : املعاصرين
 فيما يشيع على األلسنة واألقالم يف حياتنا اليومية، وال  ـبالصواب اللغوي

 وهلم كثرة  ـسيما فيما يكتب يف الصحافة، ويذاع يف التلفاز واملذياع
األخطاء الشائعة واملتداولة بني الناس، واليت حيسب الكثريون أا صواب 

  .، وهذا هو الذي يقلقهم حقا  ض ال شك فيهحم

  :أوال ـ األخطاء النحوية 
إن األخطاء النحوية كثرية جدا ، ولكن الناس يقعون فيها عادة وهم 

ا صواب معترفون جبهلهم ، وال يدومن هذه األخطاء . عون أ:  
 : إذا كان اخلرب ظرفا ) إن(أو ) كان(ـ اخلطأ يف اسم ١

أو إحدى أخواا متأخرا، وكان اخلرب شبه مجلة، ) كان(إذا كان اسم 
كان هناك : وخصوصا إذا كان ظرفا، فنجد الكثريين لألسف يقولون 
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؛ ألن كلمة ) رجل(كان هناك : والصواب . يفعل كذا وكذا ) رجال(
فهي ) هناك(، أما كلمة  يف هذه اجلملة اسم كان، وهو مرفوع) رجل(

 .  ، وهي يف موضع خرب مقدم ظرف مكان
كأم ! وهذا اخلطأ شائع جدا ، ومتتلئ به الكتب واالت والصحف 

كان : ومثلها أن تقول . اسم كان وما بعدها هو اخلرب) هناك(حيسبون أن 
كان بينهم : ، أو تقول ) بيت: (والصواب . من طابقني ) بيتا(عند القوم 

 . صاحل ) شاب: (صاحلا، والصواب ) شابا(
وغريها من أخوات  ...ح وظل وبات وليسأمسى وأصب) كان(ومثل 

وأخواا إذا ) إنَّ(اسم : ونظري ذلك . اليت ترفع االسم، وتنصب اخلرب) كان(
إن : كقوهلم ) وخصوصا إذا كان ظرفا(جاء مؤخرا، وكان اخلرب شبه مجلة 

إن لدينا : وكقوهلم . أركانا : والصواب . يف دين اإلسالم أركان مخسة 
إن : وكقوهلم . رجاال خملصني : والصواب .  خملصونحنن املسلمني رجال 

شبابا مثقفني واعني ؛ : والصواب . هناك يف كل بلد شباب مثقفون واعون 
أما خربها فهو مقدم يف اجلار ). إن(ألن هذه كلها أمساء مؤخرة لـ 

فكلها ) هناك: (ومثله ) لدينا(أو يف الظرف ) يف دين اإلسالم(وارور 
  .)١(سد مسد اخلرب:  بعبارة النحويني مقدما، أو) إنّ(لـ تعرب خربا 

ومن  : )٢( متعديا وهو الزم) أَثْرى(استعمال :  يف األفعال اءطخأـ ٢
                                 

يوسف . د.سالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أاإل)  ١(
 .م ٢٠٠٤/ ٤/ ١ ، ١ ص القرضاوي

   .٣املرجع السابق ص )  ٢(
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استعمال الفعل الالزم على أنه متعد :  الشائعة يف استعمال األفعالءاخطاأل
) أثرى (والواقع أن. فالن أثرى املكتبة اإلسالمية مبؤلفاته: بنفسه، كقوهلم

أثرت املكتبة : فالصواب أن نقول. صار ذا ثراء:  فعل الزم، ألن معناه
 . أي أضحت ذات ثراء بذلك . اإلسالمية بكتبه 

تعدية :  الشائعةاءطخومن األ: تعدية الفعل باحلرف وهو متعد بنفسه 
قبلت باألمر : الفعل الذي يتعدى بنفسه بواسطة حرف اجلر، مثل قوهلم

 . ، دون التعدية بالباء  قبلت األمر: لصواب الفالين ، وا
ومن . مقبول به: وال نقول ) مقبول(فالن جنح بدرجة : وهلذا نقول 

: ومل يقولوا) مقبول(درجة : درجات التعديل والتوثيق يف علم احلديث
: وحنن ندعو اهللا أن جيعلنا من الذين يخلصون فيقبلون، وال نقول. مقبول به

وال . ذا الغلط قد شاع يف املدة األخرية شيوعا فاحشا وه. ممن يقبل م
 عينم) قبل(بأن تضمن ) التضمني(أرى ضرورة لتربير هذا لغويا باللجوء إىل 

ومن األخطاء يف . ؛ ألن التضمني له هدف بالغي غري متحقق هنا ) رضي(
) القَبول: (والصواب ) القُبول(أن تنطق بضم القاف، فيقال : كلمة القبول 

سورة آل "[فتقبلها را بقَبول حسن: " ويف القرآن العزيز . تح القافبف
وهو غلط شاع عند إخواننا من أهل الشام أوال، مث قلدهم ].٣٧عمران آية 

  . املصريون وغريهم
إدخال اهلمزة على الفعل الثالثي لتعديته، وهو :  الشائعةاءطخومن األ

شغلته، :  ، والصواب مر الفالينباأل) أشغلته: ( فعل متعد بنفسه، مثل قوهلم
ما : والصواب). أشغله(سبحان من أودع يف كل قلب ما : ويقول بعضهم
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وليس بصيغة ) مشغول(بصيغة :  ولذلك جند اسم املفعول من ذلك.  شغله
: والصواب. أر، ويبهر، ومبهر، وهذا ضوءه مبهر: قوهلم ومثل.  )مشغل(

ره، : لب ضوءه ضوء الكواكب، ويقالر القمر، أي غ: بهر، كقوهلم
ولكنه ذكر من معاين . فانبهر، وبِهر، فهو منبهر ومبهور، كما يف القاموس

أعاقه املرض، وأعاقته اآلفة، وتعيقه، : قوهلم: ومثله. جاء بالعجب): أر(
أدنت :  ومن ذلك قوهلم..  .عاقه يعوقه، فهو معوق: فهو معاق، والصواب

. املتحدة عدوان إسرائيل على لبنانأو أدانت األمم . ه احملكمةاملتهم، أو أدانت
دنت املتهم، ودانته احملكمة، ودانت األمم املتحدة، ألنه من دان : والصواب

  ". كما تدين تدان : " ويف األثر.  ، ال من املزيد باهلمزة يدين، الفعل ارد
فعول الثاين  إىل امل)حرم(حرمه من اإلرث، فيعدون الفعل: ـ يقولون 

 )حرم(حرمه اإلرث بنصب مفعولني ، أي الفعل : والصواب)من(حبرف اجلر
يتعدى إىل مفعولني تعديأحرمه (ا ، وقد أجاز بعض اللغوينيا مباشر

) حترى(حترى عن األمر ، فيعدون الفعل : يقولون و . أي حرمه إياه)الشيء
حترى فالنٌ : (والصواب ، مر حترى األ: والصواب ، ) عن(حبرف اجلر 

بكذا: (، أي توخاه وطلبه ، ويقال ) األمر ِريأي خليق وجدير ) فالن ح
 ِر به(وحقيق ووهو ) أحِر به( وقد اشتق التحري من .أي أجدر به ) أح ،

يعين توخي األوىل وقصد األحق ، كما تدل على ذلك طائفة من النصوص 
ن أَسلَم فَأُولَِئك تحرواْ رشدا  فَم": قال عز وجل :اللغوية نذكر من بينها

   .)١( توخوا وعمدوا أي]١٤آية سورة اجلن "[
                                 

   .١ ، عبد الرمحن الفقري إىل عفو ربه ص  الفوتوشوب ثورةاألخطاء الشائعة يف اللغة العربية )  ١(
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 :بناء الفعل للمجهول وهو مبين للمعلوم وعكسه ـ ٣
: بناء الفعل للمجهول، وهو مبين للمعلوم، مثل قوهلم: اءطخومن هذه األ

ذَهلت عنها :  والصواب.  )مذهول(، فأنا  ذُِهلت عن قضييت اخلاصة بقضية األمة
يوم تروا تذْهل كل " : يذهل، ويف القرآن الكرمي: فأنا ذاهل، واملضارع منها

وهو بناء . عكس ذلك: ومنها] . ٢سورة احلج آية [" مرضعة عما أرضعت 
عمر فالن تسعني سنة، بفتح عني : الفعل للمعلوم، وهو مبين للمجهول، مثل قوهلم

السلع : والصواب. أي اليت تعيش فترة طويلة نسبيا) عمرةامل(السلع : وقوهلم) عمر(
واسم املفعول ) يعمر(بضم العني، واملضارع منها ) عمر(املعمرة، ألا مشتقة من 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مبزحزحه : (ويف القرآن الكرمي). معمر: (منه
ومن هنا سمي بعض الناس ، ] ٩٦  آيةالبقرةسورة ) [من العذاب أن يعمر

 عينفهو اهللا تبارك وتعاىل، مب) املعمر(أما . تفاؤال بأن يعيش عمرا طويال ) معمرا(
سورة يس آية "[ومن نعمره ننكسه يف اخللق : " قال تعاىل ) العمر(أنه الذي مينح 

  .)١(]٣٧فاطر آية سورة  ["أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر " : وقال] ٦٨
فالنٌ يحتضر يف : والصواب ،  فياحتضر فالن يف املستش: يقولون و
 حتى ِإذَا " :قال تعاىل . إذا حضره املوت ) احتِضر فالن: (، ألننا نقولفياملستش

  .)٢(]١٨آية سورة النساء [ "حضر أَحدهم املَوت قَالَ ِإني تبت اآلنَ 

                                 
يوسف . د.ة يف لغتنا املعاصرة ، أاإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائع)  ١(

   .٢ ص القرضاوي
   .١ ، عبد الرمحن الفقري إىل عفو ربه ص ثورة الفوتوشوباألخطاء الشائعة يف اللغة العربية )  ٢(
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ئل معينة لوحظ وقوع أخطاء متكررة يف مسا: )١(اء االستثناءـ أخط٤
 :من باب االستثناء أمهها

اسم )سوى(املعروف أن : يف غري موضعها) سوى(استخدام كلمة اـ 
 كأا حرف هااستخدام:  الشائعةاءطخومن األاستثناء يضاف إىل ما بعده، 

 تؤخذ الزكاة ال: فيقول بعضهم ) غري(والواقع أا اسم مثل ) إال(مثل 
) سوى(على ) من(والصواب أن يقدم حرف .  سوى من األغنياء من الناس

ال تؤخذ الزكاة من سوى األغنياء، ألن االسم ال يضاف إىل احلرف، : فيقال
 ومن ..ال تؤخذ الزكاة إال من األغنياء: فيقال) سوى(بـ ) إال(أو يستبدل 

ال ) سوى( االسم بعد ) :سوى(األخطاء إيقاع ضمري الرفع املنفصل بعد 
يكون إال جمرورا باإلضافة ، وعلى هذا ال يصح إيقاع ضمري الرفع بعدها ، 

والصواب أن . لن يقوم بتحقيق طموحاتنا سوى حنن: فال يصح أن يقال 
لن يقوم بتحقيق طموحاتنا إال حنن ، فيكون الضمري فاعال أو لن : يقال 

  .اجلر املتصل يقوم بتحقيق طموحاتنا سوانا، بإيقاع ضمري 
حني تكون مجلة االستثناء منفية : )إال(ب ـ االستثناء املفرغ بـ 

 )إال(وحذف منها املستثىن منه يسمى مفرغا ، ويكون إعراب ما بعد 
حبسب وظيفته يف اجلملة، ولكن أجهزة اإلعالم ال تنتبه إىل هذا دائما فنجد 

ا خيالف القاعدة مثل مطلقا مم) إال(بعض الكتاب واملتحدثني ينصبون ما بعد 
، والصواب إال ا إال جهابذةَ احملدثنيعليهال يستطيع االعتماد : قوهلم

                                 
ـ ١٤٧أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(  

  ) .بتصرف(م ١٩٩٣م ، والطبعة الثانية ١٩٩١ ، عامل الكتب ، الطبعة األوىل ١٥٠
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ال يفصلها عن طبقات األرض إال طبقةً واحدة، والصواب : ومثل ..جهابذةُ
  .إال طبقةٌ واحدةٌ

أداة استثناء، ) عدا(املعروف أن ) : عدا(ت ـ استعماالن خاطئان لـ
ج شيء من شيء، فهو عملية طرح ال مجع ، ولكن  االستثناء إخراعينوم

لوحظ استعماهلا يف مجل ال تعين فيها اإلخراج واإلنقاص، وإمنا اإلضافة 
ألف عشرين كتابا عدا مئات : مثل . والزيادة، وهذا عكس معناها اللغوي 

  .  باإلضافة إىل مئات املقاالت: املقاالت ، والصواب 
به مع االستعمال السابق ، وهو يتشا) عدا(وهناك استعمال آخر لـ

يتسم بقصر النظر عدا عن أنه : يف مثل العبارة ) عن(إتباعها حبرف اجلر 
وتغيري العبارة ؛ ) عن(والواجب يف مثل هذه احلالة حذف . مكلف جدا 

. باإلضافة إىل أنه مكلف جدا :  اإلضافة ال احلذف ، فتصبح عينلتفيد م
) عدا(أجاز النحويون اجلر والنصب بعد : ) ما عدا(ومن األخطاء اجلر بعد 

وعلى هذا فقد أخطأ القارئ حني قال ) ما عدا(ولكنهم أوجبوا النصب بعد 
وينصح من يصادف .  واحدة فتاةً: دا فتاٍة واحدة، والصواب فيما ع: 
باالجتاه إىل النصب دائما ، فهو جائز يف حالة وواجب يف ) ما عدا(أو) عدا(

  .لِّص نفسه من الوقوع يف اخلطأ حالة أخرى ، وبذلك خي
) ما(جيوز نصب اخلرب بعد ) : إال(بـ ) ما(ث ـ انتقاض النفي بعد 

سورة يوسف " [ما هذا بشرا : " املسماة مبا احلجازية ، كما يف قوله تعاىل 
: يبطل إذا انتقض النفي بإال، كما يف قوله تعاىل) ما(ولكن عمل ]٣١آية 

سورة آل عمران آية " [من قبله الرسل وما حممد إال رسول قد خلت "
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ما إطالق سراحم إال : وعلى هذا فقد أخطأ الكاتب يف قوله ] ١٤٤
  .إال تصحيح  : تصحيحا هلذا العمل غري األخالقي ، والصواب 

   :)١(ـ أخطاء العدد ٥
تكثر أخطاء العدد يف لغة اإلعالم بصورة الفتة للنظر ، وخباصة بالنسبة 

يعني بنطقه العامي ، فينطق يث يتأثر نطق كثري من املذلإلعالم املسموع ح
. متني  وهكذا : تلتاشر ، ومئه ميه ومئتني : ِهشني ، وثالثة عشر : عشرين

وإذا كان ميكن التجاوز عن هذا بالنسبة لقارئي النشرة اجلوية أو أسعار 
خبارية العمالت من غري املذيعني ، فإنه ال ميكن قبوله من قارئي النشرات اإل

ولعل كتابة . حىت لو أسندت إليه قراءة النشرة اجلوية أو أسعار العمالت 
  .مجيع األعداد باحلروف ـ ال باألرقام ـ ما خيفف من آثار هذا االحنراف 

  :أما األخطاء األخرى اليت يكثر ترددها يف لغة اإلعالم فأمهها 
له سواء جاء مشكلتني ملستعم) مثاٍن(يسبب العدد ) : مثاٍن( العدد -أ

مفردا أو مع غريه ، وحل هذه املشكلتني أمر سهل إذا علمنا أنه يف صيغته 
يعامل معاملة املنقوص ، فيكون إعرابه يف حاليت الرفع واجلر ) مثان(املذكرة 

ويلزم النون تنوين إذا مل يكن مضافا حبركة مقدرة على الياء احملذوفة 
ويف حالة . كورة إذا كان مضافا، وباحلركة املقدرة على الياء املذالعوض

وللقارئ يف هذه احلالة أن يصرف العدد .  ظاهرةةالنصب ينصب بفتح
وهو األصل إذا مل يكن مضافا، أو مينعه من الصرف ) مثانيا: (فينونه قائال

                                 
أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(

  ) .بتصرف (١٣٢ ـ ١٢٥
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: ومن أمثلته يف حاليت الرفع واجلر) . مثاينَ: (فيفتح ياءه دون تنوين قائال 
. مثاين مئة: وع العدد هنا مضاف الصوابطوهلا مثانُ مئة وعشرون فن

: را، فنوع العدد هنا مفرد، الصوابسون قراصدر عن الس مثانٌ ومخ:ومثل
ر اجلدل حوهلا مثانا استم: ومن أمثلته يف حالة النصب . مثاٍن ومخسون

  .وعشرين سنة، الصواب مثانيا ـ مثاينَ
ل العدد من املعروف أن العرب ال تستعم) : اثنني(ب ـ العدد 

مفردا ، وإمنا تستعمله مركبا أو معطوفا ، وإذا أرادت أن تعرب عنه ) اثنني(
: إنقاذ اثنني مليون فدان ، الصواب : استخدمت لفظ املثىن مثال ذلك 

  .مليوينْ فدان ، ومثل مئة واثنتني دولة ، الصواب مئة دولة واثنتني 
واع من االحنراف ت ـ اخلطأ يف متييز العدد،يشمل هذا اخلطأ ثالثة أن

وزعت على مئتني وثالثة شابا، : ل األول ـ اخلطأ يف صياغة التمييز مث:هي
كيلو مترات، : ، يبعد عشرة كيلو متر عن اهلدف ، الصوابالصواب شبان

الثاين ـ اخلطأ يف . ماليني : يقطنها أكثر من ستة مليون نسمة ، الصواب 
اروخا ، الصواب أربع مئٍة ، صركَّب أربع مئةً وعشرين : ضبط التمييز مثل

الثالث . أربع عشرة شركةً : مع أربع عشر شركٍة أجنبية ، الصواب : ومثل
وهم ثالثةُ أردنيني، : ـ اخلطأ يف ضبط التمييز حني يتحول إىل البدل مثل

ى البدل أو ومخسةُ فلسطينيني، والصواب رفع ما بعد العدد ، فريفع إما عل
سورة "[لبثوا يف كهفهم ثالث مئٍة سننيو: " عطف بيان كقوله تعاىل

وال يصح جرها . بدال أو بيانا ) سنني(حيث أعرب النحاة ] ٢٥الكهف آية 
  .على اإلضافة يف هذه احلال؛ نظرا لتنوين العدد



٢٢٨ المحور الثاني

لوحظ وجود أمثلة ملخالفة قاعدة :  ـ اخلطأ يف تذكري العدد وتأنيثهث
إحدى : ر وزيرا، ومثلما بني عشر إىل اثىن عش: لتذكري والتأنيث، مثلا

  .ما بني عشرة ، إحدى عشرة مرة: عشر مرة، والصواب
 الوصف من العدد املركب: ج ـ أخطاء الوصف من العدد املركب

، ومطابقة البناء على فتح اجلزأين: حتكمه قاعدتان مها) ١٩ ـ ١١(من 
 هاتني القاعدتني يف لغة وقد لوحظ اخلروج على. تأنيثااملعدود تذكريا و

ن وحىت اخلامِس عشر من اآل:  اخلروج على القاعدة األوىل فمثل، أماعالماإل
وجاء القرن التاسع عشر ، : اخلامس عشر، ومثل: من هذا الشهر، والصواب

  .التاسع عشر: والصواب 
ة عشر من كان يف السابع: اخلروج على القاعدة الثانية فمثلوأما 

يف السنة السابعة : ، على تقديريف السابعة عشرة: والصواب... عمره حينما 
  .الثالثة عشرة : احللقة الثالثة عشر ، والصواب : ومثل . عشرة 

واحد ـ اثنان ـ : حينما تريد العدد تقول : ح ـ الواحد واحلادي 
واحد وعشرون ـ اثنان ... أحد عشر ـ اثنا عشر ـ ثالثة عشر ... ثالثة 

األول : ن العدد فأنت تقولدت أخذ الوصف مأما إذا أر. إخل ... وعشرون 
... احلادي عشر ـ الثاين عشر ـ الثالث عشر ... ـ الثاين ـ الثالث 

والذي . إخل... عشرون ـ الثالث والعشرون احلادي والعشرون ـ الثاين وال
، والوصف حدة وعشرونوا: واحد وعشرون ومؤنثه : يهمنا هنا العدد 

فكثري من رجال اإلعالم ال  . احلادي والعشرون، واحلادية والعشرون: منهما
، والواحدة مال ، فيضعون الواحد مكان احلادييفرقون بينهما يف االستع
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تيبه احلادي جاء تر: مكان احلادية ، ولكن الفرق بينهما يظهر يف مثل قولنا 
فاجلملة األوىل تتحدث عن . ، جنح الواحد والعشرون طالبا والعشرين

ثانية تتحدث عن واحد ن ، واجلملة الشخص واحد جاءت رتبته بعد العشري
، على أبواب القرن الواحد والعشرينوحنن : ومثل. وعشرين شخصا

: لقة الواحدة والعشرين، والصواباحل: احلادي والعشرين، ومثل: والصواب
  .احلادية والعشرين
فيما يليه ثالث ) الثاين(يستعمل : الثاين واآلِخرخ ـ 

هو : " ، وهلذا قيل يف صفاته تعاىل  شيءفيما ال يتبعه)اآلِخر(و...ورابع
والثاين؛ ألنه ليس بعده : ومل يقل] ٣سورة احلديد آية " [األول واآلِخر 

، ربيع الثاين: ا يتبني خطأ ما هو شائع من قوهلموعلى هذ. تعاىل شيء
  .ربيع اآلِخر، ومجادى اآلِخرة: ى الثانية ، والصوابومجاد

جيوز النسب إىل ألفاظ العقود : هاـ النسب إىل ألفاظ العقود ومجعد 
وقد أجاز جممع اللغة العربية بالقاهرة . العيد اخلمسيين، والذكرى األربعينية : فيقال

، ثالثينيات: ، فيقال مثالحلقت ا ياء النسبمجع ألفاظ العقود باأللف والتاء إذا أ
 بغري ياء ثالثينات: عينومنع امع أن يقال يف هذا امل. وأربعينيات وحنومها

، ولد يف العشرينات من هذا القرن:  وعلى هذا يظهر خطأ من يقول)١(النسب
يف : فالصواب أن يقول). ١٩٩٠قبل دخول عام (وحنن على أبواب التسعينات 

  .وحنن على أبواب التسعينيات... لعشرينياتا
                                 

كتاب األلفاظ واألساليب أعد املادة وعلق عليها حممد شوقي عضو امع، )  ١(
  .ة العربية ـ مصر  ، جممع اللغ٨٤ومصطفي حجازي املراقب العام بامع ص 
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يأخذ هذان اللفظان حكم العدد من ثالثة إىل :ذ ـ بضع وبضعة
،  املؤنث، واملؤنث للمعدود املذكرظ املذكر للمعدودعشرة فيستخدم اللف

 :م الروح بعد بضعة ليال ، والصوابأسل: وعلى هذا يظهر خطأ من يقول 
  .املذكر) بضع(عها لفظ ليلة فيستخدم م) : ليال(بعد بضع ليال؛ ألن مفرد 

العقد األول لألعداد من : العقد كل عشر سنوات، فيقال:  العقدينعر ـ م
... ٣٠ ـ ٢١عقد الثالث من ، وال٢٠ ـ ١١العقد الثاين من ، و١٠ ـ ١

العثور على ): (٢٨/١٢/١٩٩٠(وعلى هذا يتبني اخلطأ يف عنوان األهرام . وهكذا
حيث ذكر األهرام بعد ذلك أن عمر ) جثة سيدة يف العقد الثالث من عمرها

 األهرام  سنة ، فهي إذن يف العقد الرابع ال الثالث، وكان ميكن لكاتب٣٤السيدة 
  .يف الثالثينيات من عمرها: أن يقول كذلك

من املعروف أن األصل يف  : )١(ـ صرف املمنوع من الصرف ٦
تنوين ما ميكن تنوينه،وجر الكلمة :الكلمات الصرف وهذا يقتضي شيئني

أما منع الصرف فال يكون إال بوجود واحد من أسباب منع . بالكسرة
، أو انتهائه بألف غ منتهى اجلموعفظ على صيغة من صيالصرف كمجيء الل

ويقتضي . كونه علَما أو صفة مع علة ثانيةتأنيث مقصورة أو ممدودة ، أو 
  فتحة، جر الكلمة بالمنع التنوين: منع الصرف شيئني

: ر ما يقع اخلطأ فيه يشمل ما يأيتأما صرف املمنوع من الصرف فأكث
تنتهي حبرف ) اعل وشبههامف(األول ـ كلمات بصيغة منتهى اجلموع 

                                 
أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(

  ) .بتصرف (١٤١ ـ ١٣٦
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.  مواد غذائية، والصواب موادمما حرمهم من احلصول على أي: مشدد مثل
قدم : الثاين ـ كلمات تنتهي بألف التأنيث املقصورة أو املمدودة مثل 

الثالث ـ ألفاظ اجلموع املنتهية . شكوى: ، والصوابشكوى إىل رئيسه
ولعل . وزراُء: لصواب وزراٌء آخرون بتأجيله ، واطالب: بألف ومهزة مثل

من صرف هذه األلفاظ توهم أا مجوع ال حتقق شروط صيغة منتهى 
كل مجع بعد ألف تكسريه حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن ، (اجلموع 

وغفل هؤالء عن أن علة منع ) . واملوجود هنا حرف واحد بعد األلف
. رفاملمدودة ، وهي من علل منع الصالصرف هنا هي وجود ألف التأنيث 

اصطدام قطار للركاب مع آخٍر : الرابع ـ ألفاظ من أفعل التفضيل مثل 
أزاح الستار عن : اخلامس ـ كلمة أشياء مثل . آخر : للشحن ،والصواب 

وقد جاءت الكلمة يف القرآن الكرمي ممنوعة من الصرف يف . أشياٍء مروعة 
" بد لكم تسؤكم يأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن ت: " قوله تعاىل 

وإن كان العلماء قد اختلفوا يف علة منع الصرف ] ١٠١سورة املائدة آية [
 حاالت وأما منع صرف املصروف فلوحظ اطراد هذا اخلطأ يف مجلة...هنا

احلالة األوىل ـ كلمات منتهية مزة أصلية أو مبدلة من أصل ؛ تومها : منها
 وقع يف أخطاَء عديدة، :هية بألف تأنيث ممدودة زائدة مثلأا منت

: اشتغال آباَء كثريون، والصواب: ومثال املبدلة من أصل. أخطاٍء: والصواب
  . حىت متنع من الصرفوالوزن أفعال وليس فعالء ؛. آباٍء 

الثانية ـ كلمات منتهية بألف أصلية هي الم الكلمة ؛ تومها أا منتهية 
. أيمر:  اجلميع، والصواب ومسمع منأيعلى مر: بألف التأنيث املقصورة مثل
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الثالثة ـ . على وزن مفْعل، واأللف أصلية مبدلة عن ياء تقابل الم الكلمة
كلمات كانت تستحق منع الصرف ولكنها صرفت؛ إلضافتها أو تعريفها بأل ، 
والصرف هنا يعين اجلر بالكسر فقط ، أما التنوين فغري وارد هنا؛ ألنه ممتنع إما 

إقامة مراكز تفتيش جديدة : مثال الكلمات اليت أضيفت . باإلضافة أو لوجود أل
قادما من الصني أمس، : مثال الكلمات اليت عرفت بأل. ، والصواب مراكِز 

احلالة الرابعة ـ كلمات يتوهم بعضهم أا من صيغة منتهى . والصواب الصِني 
توهم اجلموع وهي يف احلقيقة ليست كذلك ؛ ولذا ينبغي صرفها، ويظهر هذا ال

يف الكلمات اليت جاءت على فعالل وشبهها ، ولكن زيد يف آخرها التاء 
قل لو كان يف : "فخرجت عن املوازين املمنوعة من الصرف مثل قوله تعاىل

ومما سِمع ممنوعا من ]. ٩٥سورة اإلسراء آية " [األرض مالئكةٌ ميشون مطمئنني
ملغنون قرونَ عديدة، أنشدها ا: الصرف وهو مصروف كلمتا قرون وأيد ، مثل 

  .أيديا:  هذا املشروع ، والصوابقرونا، إن أيدي كثرية سامهت يف: والصواب
  :ـ أخطاء يف األساليب والتراكيب٧

: ومن اخلطأ يف األساليب) : نعم(الرد على االستفهام املنفي بـ اـ 
كما . غلط يقع فيه الكثريون وهذا ). نعم(الرد على االستفهام املنفي بـ 

 ، )١( نعم، مث نعم: ألسنا عربا ؟ أو ألسنا مسلمني ؟ ويكون اجلواب: اليق
حرف جياب به ) بلى(، ألن )نعم(ال ) بلى: (أن يكون اجلواب: والصواب

                                 
أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(

. د.أاإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، ، و١٤٧
  ) .بتصرف (٢ ص يوسف القرضاوي
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مثل .  مع استفهام أم بدونهعينالنفي خاصة، ويفيد إبطاله، سواء كان هذا امل
سورة [" لتبعثنزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب" :  قوله تعاىل

  "أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا" : وقوله] ٧  آيةالتغابن
سورة  [ "ألست بربكم؟ قالوا بلى": وقوله] ٩ ـ٨آية امللك سورة [

.  ، لكان كفرا نعم:  لو قيل هنا:  قال ابن عباس] ١٧٢  آيةاألعراف
يفيد أننا لسنا ): نعم(لمة ألسنا عربا؟ ألسنا مسلمني؟ بك: فاجلواب عن قولنا

 . عربا ولسنا مسلمني، وهو عكس املقصود
ومن اخلطأ يف األساليب : ـ إقحام واو العطف يف غري مكااب 

 هلا، وقد عينفهذه الواو مقحمة ال م. سبق وأن اتفقنا على كذا وكذا :قوهلم
وما دخلت ) أن(فعل ماض، وفاعله ) سبق(فإن . وضعت بني الفعل وفاعله

ومن ذلك . إخل ... سبق أن اتفقنا:  يف تأويل مصدر، فالصواب أن يقاليهعل
. إخل... خصوصا وأن هذا األمر له أمهيته، أو خاصة وأن هذا األمر: قوهلم

 هلا، وقد وضعت يف عينفهذه الواو هنا أيضا مقحمة وال ضرورة هلا، وال م
 هذا األمر خصوصا أن: والصواب أن حتذف هذه الواو، فيقال. غري موضعها

أن تؤخر خاصة يف آخر اجلملة، : واألوىل. أو وخاصة أن هذا األمر. إخل.. 
واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم : (كما جاء يف القرآن الكرمي

وخباصة أن األمر له : أو جتر بالباء، فيقال] ٢٥سورة األنفال آية ) [خاصة
. ول عن نفسه أوالئإلنسان مسكما وأنَّ ا: قوهلم: ومن ذلك. إخل ... أمهيته

 . ول عن نفسه أوالئكما أنَّ اإلنسان مس: وهو خطأ، والصواب أن يقال
 : جتماع القَسم والشرطـ األخطاء يف ات 
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لئن فعلت كذا وكذا من املوبقات :  الشائعة، قوهلماءطخومن األ
 قَسم ألنه قد اجتمع يف هذه اجلملة. ليعاقبنك اهللا: والصواب. فسيعاقبك اهللا

والشرط يتمثل يف ) لَِئن(املوطنة للقسم ) الالم(وشرط، فالقسم تنبئ عنه 
املوصولة بالالم، والشائع أن يذكر الكثريون جواب الشرط، وهو ) إنْ(

. يقترن بالفاء يف حاالت معينة، مثل حالة اقتران اجلملة بالسني أو بسوف
اجتمعا فإن اجلواب يكون أن القسم والشرط إذا : ولكن القاعدة املعروفة هنا

: وهلذا قلنا. للمقدم منهما، وهنا القسم هو املقدم، فيكون اجلواب له
 : )ألفيته( هذا يقول ابن مالك يف ويف. ليعاقبنك اهللا

 فهو ملتزم***واحذف لدى اجتماع شرط وقَسم رتجواب ما أخ  
" :  يف آيات كثرية، مثل قوله تعاىل  القرآن الكرميعليهوهذا ما جرى 

كال لئن " ] ١٢سورة احلشر آية  [ "ولئن نصروهم ليولن األدبار مث ال ينصرون
ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم " ] ١٥سورة العلق آية  [ "مل ينته لنسفعن بالناصية

  ] .١٥٧سورة آل عمران آية  [ "ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون
هذه بئر : والصواب . يقولون هذا بئر عميق  : )١( يقولونث ـ 

وِبئْر معطَّلَةٌ وقَصر "  :قوله تعاىل ألن كلمة بئر مؤنثة كما جاء يف ؛ عميقة
 ِشيدر على بؤيرة ] ٤٥آية سورة احلج [ "مغصومجع بئر آبار وت. * 
  . فالن األمر أي نواه وجزم بهبت: والصواب . بت فالن يف األمر : يقولون

                                 
/ ١ ، وأساس البالغة للزخمشري ٢ـ ١األخطاء الشائعة يف اللغة العربية ص )  ١(

  . ، مكتبة مشكاة اإلسالمية ٥٤
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ومن األوصاف اليت توضع   :)١( يف غري حملهاأوصاف توضع ج ـ 
لقد ظفرت الشرطة بصيد مثني، فقبضت على ارم : قوهلم: يف غري حملها

 ال نيفاملناسب ألمهية املصيد هو السم. صيد مسني: والصواب... اخلطري
  .الذي ال حلم فيه والصيد الذي يهنأ به الصياد، هو السمني ال اهلزيل. الثمانة

 ) : ال جيب أن نفعل( األسلوب أخطاء يفح ـ 
أو .. ال جيب أن يفرط املرء يف كرامته:   الشائعة قوهلماءطخومن األ

:  والصواب. وهو تعبري خاطئ. ال جيب أن يتنازل الفلسطينيون عن القدس
أو ال ..  أن يفرط املرء يف كرامتهـ) ال جيب( بدل ـال جيوز :  أن تقول

 ال ـال جيب :   بقولناـذ نفي الوجوب إ. جيوز أن يتنازل أحد عن القدس
ال جيب التنازل عن القدس، ال ينفي أن جيوز لنا أن : ينفي اجلواز، فقولنا

إما نفي :  والبديل الصواب لذلك. نتنازل عنها ، وهذا ليس مقصود املتكلم 
جيب أال :  ، فيقال ال جيوز أن نتنازل ، أو وجوب النفي: اجلواز بقولنا

  .ي الوجوب فهو خطأ أما نف.  نتنازل
السني وسوف ال تدخالن إال على ) سوف لن أذهب: (خ ـ يقولون 

هي لنفْي املستقبل، فال ) لن(مث إن .  )ال تدخالن على املنفية(مجلة مثْبتة 
: قل إذن.  تدالن على املستقبلاللتني مها أيضا) سوف(و) السني (حاجة إىل
  ) .سوف ال أذهب: (، وال!)سوف لن أذهب: (وال تقل. لن أذهب

كاف التشبيه +التنبيه) ها= (هكذا ) إنّ هكذا أشياء: (د ـ يقولون 
                                 

يوسف . د.اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أ)  ١(
   .٤ ـ ٣ ص القرضاوي
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: كمن يقول ) …إنّ هكذا أشياء : ((فمن يقول . اسم اإلشارة ) ذا+ ((
وواضح جداً ملن يلم باإلنكليزية !! والعريب ال يقول هذا!) إن ِمثل ذا أشياء(

 Such« :  ترمجة حرفية للتركيبني أو الفرنسية أن هذا التركيب الشنيع هو
things are «… و»de telles choses sont… « قُلْ إذن :

). إن هكذا أشياء: (وال تقل. إن أشياء كهذه : إن مثل هذه األشياء ، أو 
هكذا : استعماالً صحيحا ) هكذا(وفيما يلي مناذج من استعمال كلمة 

، هكذا …: هكذاعينملللنهي ، كان ا) ال(فإذا كانت … ،…قالت العرب
، ولكنه مع ذلك جييء فهمه خطأً، ألنه ال ! فَلْيقُلْ من يقول وإال فَلْيسكُت

 …وهكذا دواليك ! يريد أن جييء إال هكذا
من أخطاء املترمجني : ال تكرر يف مجلة واحدة) كلما(ذ ـ 

مرتني يف مجلة واحدة،على غرار التركيب الفرنسي أو ) كلّما(استعماهلم
كلما تعمقت يف القراءة واالطالع ، كلما زادت : (نكليزي، حنو قوهلم اإل

: ويف التنزيل العزيز. الثانية) كلما(والصواب حذْف ) . حصيلتك من املعرفة
سورة آل عمران آية " [ا زكريا احملراب وجد عندها ِرزقاًعليهكلما دخل " 

كلما زاد ِعلم : قال وي. كلما زاد اطالعك ، اتسعت آفاقك : يقال. ]٣٧
  ! .املرء ، قلَّ انتقاده لآلخرين 

شبه مجلة ركيكة جدا ) بالتايل!) : (بالتايل: ال(… ِمن ثَم ؛ لذا؛(رـ 
ِمن : شاعت شيوعا واسعا ، والصواب أن حيلّ حملّها ما يناسب املقام مما يلي

نرى أنَّ؛ / د جن/ ثَم؛ لذا؛ وعلى هذا؛ وبذلك؛ إذن؛ أي؛ وِمن ثَم يتضح 
 هناك، وهو عيناسم يشار به إىل املكان البعيد مب) ثَم: (وللفائدة أقول… اخل
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أما . ا باهلاءعليهويوقف ) ثَمةَ(ظرف ال يتصرف، وقد تلحقه التاء فيقال 
)وتلحقه . فهو حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي يف الزمن) ثُم

 . ا بالتاء عليهوقف ثُمت، وي: التاء املفتوحة فيقال
جميئها ) ملّا(ِمن أَوجه استعمال !) : ومبا أنّ: ال(… زـ وملّا كان 

ملّا جاء :  الشرط ، وشرطه وجوابه ِفعالن ماضيان ، حنوعينظرفًا تضمن م
وعلى هذا . فإذا كان اجلواب مجلة امسية، وجب اقتراا بالفاء. خالد أكرمته
وملا كنا أجنزنا . زنا العمل، وجب إعداد تقرير عنهوملا كنا أجن: ميكن القول 

والبد … ) .…مبا أننا أجنزنا: (وال يقال. نا إعداد تقرير عنهعلىالعمل، فَ
 .إذا كان مجلة امسية ) ملّا(من الفاء يف جواب 

األول فعل الشرط : نعلىاسم شرط جيزم ف) مهما: ( مهماس ـ
. حذف النون: عالمة اجلزم. (مهما تفعلوه جتدوه: والثاين جوابه ، حنو 

حذف حرف العلة يف (مهما تقُلْ أستِفد منك ). تفعلونه، جتدونه: األصل
فإذا …مهما يكن الطفل مشاغبا يكُن حمبوبا). ن؛منعا اللتقاء ساكنينعلىالف

مهما يكن س : كان جواب الشرط مجلة امسية وجب اقتراا بالفاء، حنو
 .…ففي وسعنا/ …يكن ع فإننا نستطيع مهما …فكلُّ تابع/ …فلدينا

 الشرط، وهي معربة عينهي اسم مبهم تضمن م: )الشرطية( أي ش ـ
وإذا كان . نعلىوهي جتزم ف. باحلركات الثالث ملالزمتها اإلضافة إىل املفرد

أي . أي امرٍئ خيدم أُمته ختدمه. جواا مجلة امسية وجب اقترانه بالفاء
هالرجاِل يهيبت ِضعه تمزح وقد حيذف املضاف إليه فيلحقها التنوين . كثُر

سورة " [أياً ما تدعوا فَلَه األمساء احلُسىن : " عوضا منه، حنو قوله تعاىل
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والفعل هنا جمزوم حبذف ). أي اسم تدعوا(إذ التقدير ] .١١٠اإلسراء آية 
  علىجلَني قضيت فال عدوان أيما اََأل: " وقوله تعاىل ! األصل تدعون: النون
  .)١(تستِفد/ بأي شيٍء تستِعن تكُن مستفيداً ] . ٢٨سورة القصص آية " [

. عاقب التلميذ حىت وإن اعتذرسأ: ص ـ وقوع الواو بعد حىت حنو
زرت : وقوع الواو قبل حىت . سأذهب إىل االمتحان حىت ولو كنت مريضا 

الواو اليت جاءت قبل حىت أو بعدها، .  أعرفهممجيع املرضى وحىت الذين ال
. فحىت للغاية والواو للتشريك ومها خمتلفان . ال وجه هلا يف التراكيب العربية

ادرة من القسم قمنا ومبب: حنو: وقوع الواو بني الفعل ومتعلقه اجلار وارور
 .)٢(بدأ اللقاء الساعة الواحدة وعلى مسرح املدرسة. بعقد اللقاء األول

                                 
ى اللغة العربية وعلومها ، حنو إتقان الكتابة باللغة ملتقى أهل احلديث ، منتد) ١(

من حرف اخلاء إىل حرف  (٥ ـ ٤مكي احلسين ، القسم األول ص / العربية، د
  ) .بتصرف) (الشني

ص ) بعض التراكيب اخلطأ (زيد  أمحد أبو.بعض األخطاء الشائعة يف الكتابة د) ٢(
  .م ، قهوة كتكوت ٢٠١٠/ ٥ /٣٠، ٢
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  :ثانيا ـ األخطاء الصرفية 
، وهي اليت خترج على دتتنوع األخطاء الصرفية يف لغة العصر وتتعد

، وقد لوحظ اطراد اعد تصريف الكلمات وطرق اشتقاقهاوقاعدة من ق
  :)١(اخلطأ يف األبواب الصرفية اآلتية 

لتثنية يتعلق بتثنية  يف باب ايوجد خطآن شائعان: خطاء التثنيةـ أ١
، كما لوحظ كربى ودعوى ، واآلخر باستعمال كال وكلتا :  مثلاملقصور

  :، وذلك على النحو التايل)أخ(خطأ يتعلق بتثنية
القاعدة أن األلف إذا كانت ثالثة ترد إىل أصلها : أـ تثنية املقصور

وإذا كانت فتيان ، وعصوان ، ) فىت ، وعصا(عند التثنية، فيقال يف تثنية
أ على عصاتني، كان يتوك: من األمثلة اخلاطئة و. رابعة فصاعدا تبدل ياء

  .العظْميان: الدولتان العظمتان، والصواب: والصواب عصوين، ومثل
كمان استخدام هذين هناك قاعدتان حت: كال وكلتاب ـ استعمال 

. ىن املذكر، وكلتا للمثىن املؤنثللمث) كال(األوىل ـ ختصيص : اللفظني ومها
 األلف إذا أضيفا إىل االسم الظاهر ، وإعراما إعراب والثانية ـ إلزامهما

ولكن شاع خرق .  نصبا وجرا إذا أضيفا إىل الضمرياملثىن باأللف رفعا والياء
. ، وأجاد كال اللغتنيقامت كال املرأتني: ني مثال ذلكهاتني القاعدت

 ومن األخطاء يف إعراب كال وكلتا. كلتا املرأتني، وكلتا اللغتني: والصواب
: ألن كالمها ال يتفق مع مصلحة اجلماهري ، والصواب: يف إضافتها للضمري 

                                 
 ٥٣أمحد خمتار عمر ص /  العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني دأخطاء اللغة)  ١(

  ) .بتصرف (٦١ـ 
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يف : ىت احلالتني، والصوابيف كل: ومثال إضافتها لالسم الظاهر. كليهما
  .كلتا احلالتني

ت من املضعف الذي تشدد اخلاء ليس) أخ(كلمة ) : أخ(ت ـ تثنية 
 وهذه الواو جيب .، ولكنها من الناقص الذي حذفت المه وهي الواو فيه

ولكن وجدت ) أخوان: (والتثنية فيقال ) أخوي: (ردها يف النصب فيقال 
  .ختاصم األخوين : ختاصم األخني ، وصوابه : يف إحدى الصحف اليومية 

لغة العصر تتعلق لوحظ وجود أخطاء يف : ـ أخطاء اجلمع ٢
يف هذه ناجلمعني الساملني ومجع التكسري ، وميكن تص: باجلموع الثالثة

  :األخطاء على النحو التايل
تقول : علة اموعة مجع مؤنث ساملا األول ـ أخطاء يف ضبط عني فَ

صحيحة العني فإا عند مجعها مجع ) فَعلة(إنه إذا كانت : القاعدة الصرفية 
أما إذا كانت . مؤنث سامل جيب حتريك عني الكلمة بالفتح إتباعا لفائها 

وقد لوحظ .  فإنه ميتنع حتريكها بالفتح وتظل ساكنة معتلة العني) فَعلَة(
) فَعلة(مثال . خمالفة هاتني القاعدتني بكثرة يف أجهزة اإلعالم املسموعة 

 جلَسات ، مفردها جلْسة ، :جلْسات املؤمتر ، والصواب : صحيحة العني 
ومثال . ندوة : ندوات ، مفردها : يف ندوات كثرية ، والصواب : ومثل

الدورات ، : يف إحدى الدورات التدريبية ، والصواب : معتلة العني ) فَعلة(
: الثاين ـ أخطاء يف ضبط فاء ِفعلة اموعة مجع مؤنث ساملا. مفردها دورة 

 ، أما عينها حني جتمع ِفعلة مجع مؤنث ساملا فإن فاءها ال يتغري ضبطها
إلتباع حلركة الفاء ، ولكن ، وجيوز فيها الفتح ، وافتبقى ساكنة كما هي
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لوحظ خروج كثري من املذيعني على هذه القاعدة عن طريق ضبط فاء 
اشترك يف كثري من رحالت الفضاء ، وألغت : مثال ذلك. الكلمة بالفتح 

  .مجيع رحالا إىل املنطقة ، والصواب ِرحالت ؛ ألن مفردها ِرحلَة 
تكرر : ود مجع مؤنث ساملا دالثالث ـ اخلطأ يف مجع املقصور أو املم

: مشتروات وصحتها مشتريات ؛ ألن املفرد :  كلمتني اثنتني مها اخلطأ يف
. مشترى ، فحق ألفه أن تبدل ياء يف اجلمع ؛ ألا خامسة يف الكلمة 

ويطلق على األخضر ... الكلمة الثانية ـ خضروات وصحتها خضراوات 
جتمع على خضراوات ، وخضرة ، وتجمع على خضراء ، و: من البقول 

فيجب أن تستخدم وزارة التموين . خضر وخضارة ، وجتمع على خضار
الرابع . واحدا من اجلموع الثالثة األخرية الصحيحة بدال من اجلمع اخلاطئ 

املعروف أن مجع التكسري : ـ اخللط بني مجع التكسري ومجع املؤنث السامل 
 ، وأن مجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة ، ولكن لوحظ ينصب بالفتحة

وقوع خلط بني النوعني ، وخباصة يف معاملة مجع املؤنث معاملة مجع 
بناِتنا ، : تنا ، والصواب ليت بنا: مثال ذلك . التكسري ونصبه بالفتحة 

كذلك يقع اخللط . وصفاٍت : ختتلف شكال وصفاتا ، والصواب : ومثل
أي عن طريق معاملة مجع التكسري معاملة مجع املؤنث بصورة عكسية ، 

: إن قضاِتنا ، والصواب قُضاتنا ، ومثل : مثل . السامل ونصبه بالكسرة 
  .أصواتا : أصدر أصواٍت ، والصواب 

كثر اخللط يف : اخلامس ـ اخللط بني املفرد ومجع املؤنث السامل 
على توهم أا من مجع بعض املفردات اليت تنتهي بتاء مربوطة أو مفتوحة 
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املؤنث السامل ، فبدال من نصبها بالفتحة نصبت بالكسرة ، وقد ورد هذا 
وجدوا رفاِت : فات مثل األوىل ـ ر: اخللط يف أربع كلمات هي 

قد خسر مباراِته : الثانية ـ مباراة مثل . رفات : ، والصواب املالحني
حتمل معاناِة حرب : اناة مثل الثالثة ـ مع. مباراته : األوىل ، والصواب 

تفقد : الرابعة ـ حرارة مثل . معاناةَ : استمرت مثاين سنوات ، والصواب 
السادس ـ اخلطأ يف مجع املفرد مجع . حرارتها : حرارِتها ، والصواب 

األول ـ مجع ما قبل آخره : لت تنوعت أخطاء هذا اجلمع فشم: تكسري 
: وهذا يبدل مهزة يف اجلمع مثل .  املد الزائد تفرق القاعدة الصرفية بني: مد

معيشة : صحيفة وصحائف ، واملد األصلي ، وهذا يظل دون تبديل مثل 
منطقة املضائق ، وواضح أن املفرد مِضيق وأن : ومعايش ، ولكن سمعت 

: ومثلها ) مضايق(الياء أصلية ؛ ولذا جيب أن تبقى كما هي دون إبدال أي 
. مصايف ومصاير ومكايد:  جتمع على يدة اليت جيب أنمصيف ومصري ومك

) أفعل(القاعدة الصرفية تقتضي جبمع : الثاين ـ مجع أفعل على فُعالء 
أمحر وحمر ، وأبكم وبكْم ، ويف : مجع تكسري مثل ) فُعل(الصفة على 

ولكن جاء يف ] ١٨سورة البقرة آية " [صم بكْم عمي : " القرآن الكرمي 
وعلى مرمى طوية : (اتب كبري من كتاب األهرام الدائمني ما يأيت مقال لك

فجمع أبله على بلهاء ، وهذا خطأ ) زمن منا وحنن ال نعيه بلَهاء ال ندركه
، بشروط) فَعيل(فُعالء إال يف وزن ومل يطرد اجلمع ) . بلْه ال ندركه(صحته 

   .)١(جلمع فيما رواه العلماء من شواذ هذا ا) بلَهاء(كما مل يرد 
                                 

 =  وما بعدها ، دار٧١الفيصل يف ألوان اجلموع تأليف عباس أبو السعود ص )  ١(
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إذا مجع املقصور : السابع ـ اخلطأ يف مجع املقصور مجع مذكر ساملا 
: " ا، قال تعاىلعليهمجع مذكر ساملا حذفت ألفه وبقي الفتح ؛ للداللة 

: " ، وقال]١٣٩سورة آل عمران آية " [وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني 
وعلى هذا يظهر  . ]٤٧سورة ص آية " [وإم عندنا ملن املصطفَين األخيار 

أنتم مستدعون للتشاور، : خطأ من قرأ بضم ما قبل واو اجلمع يف مثل 
  .مستدعون : والصواب
توجد ) : من جتوز يف األمر ترخص وختفف(ـ أخطاء النسب وجتوزاته ٣

بعض األخطاء يف ألفاظ النسب ، ولكن توجد جتوزات مشلت أمناطا متعددة من 
تشددين خبطئها ونبدأ باألخطاء وهي قليلة وتشمل األلفاظ  رمبا حكم بعض امل

للداللة على أي شيء يأخذ ) بيضة(اـ نسبهم إىل كلمة : ألفاظ معدودة مثل 
، واللفظ منسوب إىل املكتب البيضاوي:  ذلكشكلها بقوهلم بيضاوي ، ومن أمثلة

  .املكتب البيضي:  بيضة ، والصواببيضاء ال إىل
حني النسب ، فالكلمة األوىل من ) أخ) (أم(ب ـ اخللط بني كلميت 

فهي ) أخ(أما كلمة ) . أُموي(والبعض ينسب إليها ) أمي(املضعف ، فالنسب إليها 
برد الم الكلمة ) أخِوي(والصواب ) أُخّي(من املعتل اآلخر والبعض ينسب إليها 

الكُتاب يكثر يف لغة : ـا النسب إىل وزن فَعيلة : أما التجوزات فمنها . احملذوفة 
صحيفة ، ) أبو حنيفة(حنيفة : مثل ) فعيلة(اليوم النسب إىل كلمات على وزن 

: حنفي وال أحد يقول : فالنسب إىل حنيفة يف االستعمال احلديث . بديهة ، غريزة 
وصحيفة صحفي وال أحد يقول صحيفي، ولكن قد يقال صحفي . حنيفي 

  ــــــــــــــ
  .م ١٩٧١املعارف ـ مصر   =
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أما بديهة ، وغريزة فينسب إليها .  ِصحافة بالنسب إىل اجلمع ، أو ِصحايف نسبة إىل
بديهي، وغريزي، وتوجد قلة قليلة تنسب : احملدثون مع االحتفاظ بالياء فيقولون 

إذا نسبت إىل فعيل ) : (أدب الكاتب(قال ابن قتيبة يف كتابه . إليها حبذف الياء
بيعة وجبيلة وفعيلة من أمساء القبائل والبلدان وكان مشهورا ألقيت منه الياء مثل ر

ربعي وجبلي وحنيفة حنفي ، ويف ثقيف ثَقَفي وعتيك عتكي ، وإن مل يكن : تقول
وتقدم أكثر من عضو مبجمع اللغة  . )١() مشهورا مل حتذف الياء يف فعيل وال فعيلة

 الشهايب الذي قدم فيالعربية مبصر باقتراح تعديل القاعدة النحوية منهم األمري مصط
تناول فيها النسب إىل فَعيلة، وطالب ) ظات لغوية واصطالحيةمالح(حبثا بعنوان 

بإثبات يائها يف غري املشهور من األعالم ، مث قدم األستاذ عبد احلميد حسن حبثا 
اقترح فيه إبقاء صيغة النسب إىل فَِعيلة ) مسائل حنوية ولغوية تتطلب النظر(بعنوان 

...  العرب النسب إليه باحلذف وفُعيلة من غري حذف مع احملافظة على ما ورد عن
وأخريا أصدر امع قراره بإجازة احلذف مراعاة ملا مسع حبذف الياء ، واإلثبات 
مراعاة لألصل وهو النسب بغري حذف شيء إال تاء التأنيث وملا مسع بإثبات الياء 

ومل يكتف جممع اللغة العربية مبصر بإقرار املبدأ ، بل ثبته يف معجمه الوسيط ... 
  ) ... نسبة إىل الطبيعة: الطبيعي (ني ذكر كلمة البديهة ، وحني نص على أن ح

من املألوف يف لغة املعاصرين : ب ـ النسب إىل اجلمع على لفظه 
أممي ، ودوِلي وصحفي ، : النسب إىل بعض مجوع التكسري على لفظها مثل 

                                 
 ، مكتبة لبنان ـ ١٥٣ ـ ١٥٢معجم األخطاء الشائعة حملمد العدناين ص )  ١(

 ٨٥/ ٢ أصول اللغة حملمد شوقي أمني، ومصطفي حجازي بريوت ، وكتاب يف
  .م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥ ، جممع اللغة العربية مبصر ، الطبعة األوىل ٨٩ـ 
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مون تحذين يوخيطّئ الكثريون هذا مستندين إىل رأي البصريني ال.وغري ذلك 
واألوىل يف هذا اتباع رأي . رد اجلمع إىل مفرده أوال مث النسب إىل املفرد 

الكوفيني الذي يسمح بالنسبة إىل اجلمع على لفظه ؛ ألن هذا يفتح بابا 
وقد تبىن هذا الرأي جممع اللغة العربية بالقاهرة حني . للتوسع يفيد وال يضر 

يرى امع أن ينسب إىل لفظ اجلمع  (:نص يف أحد قراراته على ما بأيت 
  ) .عند احلاجة كإرادة التمييز أو حنو ذلك

 جواد وجوب النسب إىل اجلمع إذا أريدت فيويرى الدكتور مصط
يه ـ خطأ الداللة على االشتراك اجلمعي ، وتكون النسبة إىل املفرد ـ يف رأ

إىل جمموعة الدول ، وهو اجتاه سليم؛ ألنه يفرق بني الدويلّ املنسوب حينئذ
والدويل املنسوب إىل الدولة . جملس األمن الدويلّ ، والبنك الدويلّ : مثل

وهناك أمثلة كثرية نسب العرب فيها . مطار القاهرة الدويل : الواحدة مثل 
إىل اجلمع مثل رجل شعويب ، وعامل أصويل ، ورجل أخباري ،كما وردت 

عبريات املشهورين من األدباء والفصحاء مثل النسبة إىل اجلمع كذلك يف ت
إن سهره بالليل ونومه بالنهار خصلة : (اجلاحظ الذي قال يف كتابه احليوان 

   .)١() التصرف امللوكي: (ومسى ابن جين كتابا له ) . ملوكية
يتردد كثريا يف لغة املعاصرين : ج ـ النسب بزيادة األلف والنون 

، طبيب نفساين ، وعامل روحاين: ثل النون مكلمات منسوبة بزيادة األلف و
د يف لغة النقد األديب كلمات كما يترد. واجتاه علماين ، وتفكري عقالين 

                                 
 ، دار اهلدى للثقافة والنشر ، ٦٢ ـ ٦١ص دكتور مصطفي جواد قل وال تقل )  ١(

  .م ١٩٨٨الطبعة األوىل 
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وممن خطأ مثل هذه النسبة حممد العدناين يف . الشكالنية والفردانية : مثل
حبجة أن الوارد يف اللغة ) مادة نفسى) (معجم األغالط اللغوية املعاصرة(

ولكن بالرجوع إىل . مثل هذه الكلمات بدون األلف والنون النسبة إىل 
املراجع القدمية جند عشرات األلفاظ اليت نسب إليها بزيادة األلف والنون 

لعظيم الرقبة ، ) رقباينّ(. للحرب ورب العلم وعابد الرب ) رباينّ: ()١(
 وغريها ، ومن يتأمل األمثلة السابقة... نسبة إىل الروح ) روحاينّ. (غليظها

ا يالحظ أن األلف والنون قد زيدتا ؛ عليهقات اللغويني علىوينظر يف ت
إن هذه الزيادة قد :  املبالغة يف الوصف ، ولعل هذا يسمح بقول عينإلفادة م

وقعت قبل النسب ، وإن النسب جاء بزيادة الياء املشددة فقط، ويدل على 
فقد وردت يف لسان ) رقباين(ذلك ما صرحت به املعاجم بالنسبة لكلمة 

:  أنه يقال )٢(كما ذكر ابن دريد يف مجهرته ) األرقب(العرب جبانبها كلمة 
  ) .رقبان(كذلك رجل 

: يقولون : ح ـ النسب إىل ما ختم بياء مشددة مسبوقة حبرفني 
: إذا نسبت إىل ما ختم بياء مشددة مسبوقة حبرفني، مثل ) هاتف خليوي(

خلية؛ أُمية، حذفت الياء األوىل وفتحت ما قبلها وقَلَبت الثانية عِدي؛ نِبي؛ 
هاتف : قُلْ إذن… عدِوي ؛ نبِوي ؛ خلَِوي ، أُمِوي : واوا، فتقول 

                                 
 ٧٣أمحد خمتار عمر ص / اعيني دأخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذ)  ١(

  ) .بتصرف (٧٤ـ 
 ـ ١٣٤٤ ، حيدر آباد باهلند ٢٧١/ ١ البن دريد حتقيق كرنكر اللغةمجهرة )  ٢(

  .هـ ١٣٥١
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لَِوي١() هاتف خليوي: (وال تقل . خ(.   
 : )٢( ، والعكس الفاعلاسم استعمال اسم املفعول يف موضع ـ ٤

ضع اسم يف مو) املفعول(استعمال صيغة اسم  : ومن األخطاء الشائعة
هائل ؛ ألن املهول هو : شيء مهول ، والصواب : مثل قوهلم . الفاعل

 القدماء ، مثل العالمة عليهوهذا قد نص . اإلنسان الذي يهوله األمر 
: والصواب : قال ) . مهول(يوم : يقولون : قال ) حلن العوام(الزبيدي يف 

. )٣( هوال، فهو هائلهالين الشيء ، يهولين: يقال ) . هائل(وأمر ) هائل(يوم 
شائن، أي يشني صاحبه ويعيبه، : والصواب. هذا أمر مشني: ومثله قوهلم 

وإن كان الكثريون ينطقون هذا . فهو اإلنسان، وليس هذا األمر) املشني(أما 
على وزن اسم الفاعل من الرباعي ) مشني: (اللفظ بضم امليم، يقولون

  .وهو ال يوجد يف اللغة ) شانأ(
ة على أن جيرب استخدام اجلملة الف)٤( األمر عليهوينصح من يلتبس 

ل من الفعل إىل الوصف فيقول أوال لريى نوع الفعل أهو متعد أم الزم مث ينق
  .احتدم النضالُ ، فالنضال حمتِدم ، انتظم العمل ، فالعمل منتِظم : مثال

                                 
  ) .بتصرف (٤ملتقى أهل احلديث ، منتدى اللغة العربية وعلومها ص )  ١(
يوسف . د.أاإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، )  ٢(

  ) .بتصرف (٢ ص القرضاوي
 مدرس بآداب رمضان عبد التواب. دوتعلىق وتقدمي حتقيق للزبيدي حلن العوام )  ٣(

 .م ١٩٦٤، الطبعة األوىل  ١٦٩ص  عني مشس
  .٨٠أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ٤(
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قد لوحظ ذلك يف مثالني اثنني اسم املفعول فأما استعمال اسم الفاعل مكان 
، بواسطة احملكِّمني املتخصصني/  األول ـ كان أحد احملكِّمني الدوليني: مها

وصواب املثالني وضع اسم . والثاين ـ وقوع خسائر كبرية يف األفراد واملِعدات 
 املفعول مكان اسم الفاعل ؛ حىت تستقيم اجلملة عن طريق ضبط الكاف املشددة

  .بالفتحة يف املثال األول ، وضبط العني بالفتحة يف املثال الثاين 
ملفت  : )١( ونومن األخطاء اخللط بني اسم الفاعل الثالثي والرباعي فيقول

و أهذا املنظر : كثريا ما نسمع قول بعضهم. الفت للنظر: والصواب. للنظر 
 ؛الفت : أن نقولووجه الصواب . وهذا االستعمال خطأ . احلادث ملفت للنظر 

، واسم الفاعل )ألفت( إذ ال يوجد يف العربية فعل هو ؛ن فعله لفت ، ال ألفتأل
فهو اسم الفاعل ) ملفت(أما .الفت: فنقول) فاعل(من الثالثي عادة على وزن

من أكرم و أحسن، وال يوجد يف العربية ) حمسن(و ) مكرم(مثل ) ألفت(الرباعي 
لواه على غري وجهه ، بياء : يلفته لفتا.  الشيء  لفتعينوم. كما قلنا ) أفلت(

قال تعاىل على لسان املأل من . صرفه : ولفته عن الشيء. مفتوحة ، ال مضمومة 
  " آباءناعليهلفتنا عما وجدنا قالوا أجئتنا لت" :  السالمعليهقوم فرعون ملوسى 

   .اءت بفتح ال]٧٨سورة يونس آية [
  :)٢( الثي األجوف أخطاء يف اسم املفعول من الث*

ما يتعلق باسم املفعول : خطاء الشائعة املتصلة بعلم الصرفمن األ
                                 

   .١ ، عبد الرمحن الفقري إىل عفو ربه ص ثورة الفوتوشوبالعربية األخطاء الشائعة يف اللغة )  ١(
يوسف . د.اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أ)  ٢(

   .٣ ص القرضاوي
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: سميه علماء الصرف املصوغ من الفعل الثالثي املعتل العني الذي ي
فاسم . عاش، وباع، وهاب، وصاغ ، وناط ، ودان : مثل) األجوف(

فيصاغ  .ثي املفعول جيب أن يرد إىل أصله اليائي أو الواوي يف الفعل الثال
البد للفقيه أن ينظر إىل : على وزن معيش ، نقول ) عاش(اسم املفعول يف 

: قوهلم  ف) .عاش يعيش عيشا(للمجتمع؛ ألنه مشتق من ) املعيش(الواقع 
معاش ومباع ومهاب ومصاغ ومصان ومناط ومدان ومعاق ، ولكن جرى 

 ولو كانت مشتقة من ) .املُعاش(الواقع : على األلسنة واألقالم قوهلم
ومثل ذلك ) . عاش(لكانت مقبولة ، ولكن الواضح أا مشتقة من ) أعاش(

؛ ألنه من ) املبيعة(البضاعة : والصواب . ال ترد ) املباعة(البضاعة : قوهلم 
وهو ال ) أباع(إمنا تصلح لو كان اشتقاقها من ) مباعة(و، ) باع يبيع بيعا(

حىت شاع بني الناس ) مهاب(فالن رجل : وحنو قوهلم . يوجد يف اللغة 
) يهاب) (هاب(؛ ألنه من ) مهيب: (والصواب) . مهاب(التسمية بـ 

. صياغة غامضة) مصاغة(هذه الفقرة يف القانون : ومن ذلك قوهلم) . هيبة(
صياغة غامضة ؛ ألن صاغ واويه العني ؛ ) مصوغة: (والصواب أن تقول

 ) . اغةصاغ يصوغ صوغا وصي(ألا مشتقة من 
؛ )مصون: (والصواب. وعرض مصان ) مصان(مال : ومن ذلك قوهلم

الصون ؛ وهلذا وهو واوي األصل، من ) صان(ألنه مشتق من الفعل الثالثي 
به رعاية املؤسسة ) ناطم(فالن : ومنها قوهلم). يصون(كان مضارعه 

لعني وهي واوية ا.  املؤسسةبه رعاية) منوط: (والصواب أن نقول. الفالنية
 الشائعة يف اءطخعلى أن من األ. )اط ينوط نوطان(؛ ألا مشتقة من أيضا
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 . ناط به: أناط بفالن فعل كذا، والصواب : الفعل أيضا قوهلم
؛ ألنه مشتق من ) مدين: (والصواب) . مدان(فالن : ومنه قوهلم 

على أن من " . كما تدين تدان : " كما يف األثريدين) دان(الفعل الثالثي 
أدانته احملكمة ، : ، أو أدنت املتهم :  الشائعة يف الفعل هنا قوهلم اءطخاأل

قال رسول : عن شداد بن أوس قال  ويف احلديث. ، ودانته دنته: والصواب
وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبع الكيس من دان نفسه مث "  :اهللا 

 مها ، أو أي من حاسب نفسه وحاك)١(" نفسه هواها ومتىن على اهللا 
" أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملدينون : " ويف القرآن الكرمي. قهرها

                                 
/ ٤) هـ٢٤١ـ ١٦٤(، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين أمحد مسند ) ١(

، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا ه ابن ماجسنن  و، مؤسسة قرطبة ـ مصر ، ١٢٤
ج  (١٤٢٣/ ٢حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ) هـ٢٧٥ـ ٢٠٧(القزويين 

، وسنن الترمذي ، حممد بن عيسى أبو عيسى  ، دار الفكر ـ بيوت) ٤٢٥٠
/ ٤حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ) هـ٢٧٩ـ ٢٠٩(الترمذي السلمي 

 ، الكبريوت ، واملعجم  دار إحياء التراث العريب ـ بري ،)٢٤٩٥ح  (٦٣٨
حتقيق محدي ) هـ٣٦٠ـ٢٦٠(سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين 

، مكتبة العلوم واحلكم ـ املوصل ) ٧١٤١ح  (٢٨١/ ٧بن عبد ايد السلفي 
 ،) ١٩١ح  (١٢٥ /١املستدرك على الصحيحني م ، و١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤

ى بن موسى أبو بكر البيهقي الكربى ، أمحد بن احلسني بن علالبيهقي سنن و
، مكتبة ) ٦٣٠٦ح( ٣/٣٦٩ حتقيق حممد عبد القادر عطا) هـ٤٥٨ـ ٣٨٤(

 ٣٥٠/ ٧ ويف شعب اإلميان ، م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤دار الباز ـ مكة املكرمة 
 . )١٠٥٤٦ح (
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  "مالك يوم الدين" : ومنه . أي جمزيون بأعمالنا ] ٥٣سورة الصافات آية [
 آخر يتصل عينوأما أدان فلها م.  أي يوم اجلزاء] ٤سورة الفاحتة آية [

 أي اقترض فصار مدينا ، أو أقرض ) :الزما: (أدان : ، يقال  باجلانب املايل
.  ، أو اقترض منه أي أقرضه:  )متعديا(أدان فالنا :  فصار دائنا ، ويقال
ومدارس ) املعاقني(ومجعيات ) معاق(هذا الطفل : ومن ذلك قوهلم

عاق (معوق، ومعوقون ؛ ألنه مشتق من : وهو خطأ، والصواب). املعاقني(
 أعاق يعيق، فهو معيق، واسم املفعول :وال يوجد يف اللغة ). يعوق عوقا

، قال  معوق:  فاسم املفعول منه ، مضعفا )عوق( وإمنا يوجد. معاق :منه
  .  ]١٨سورة األحزاب آية [ )قد يعلم اهللا املعوقني منكم: ( تعاىل

لكل من  : )١(ـ التداخل بني الفعل الثالثي ارد واملزيد باهلمزة ٥
ويترتب . لفعل املزيد باهلمزة أحكام تصريفية خاصة الفعل الثالثي ارد وا

  :على اخللط بينهما مجلة من األخطاء التصريفية اليت تشمل 
أحرف املضارعة هي األحرف األربعة : اـ ضبط أحرف املضارعة 

وهذه األحرف ) . نأيت(اليت يبدأ ا الفعل املضارع واليت جيمعها قولك 
ضم إذا كان ثالثيا مزيدا ا جمردا ، وبالتضبط بالفتح إذا كان الفعل ثالثي

ك إىل خلطه يف ضبط  حرف فإذا خلط املتكلم بني النوعني أدى ذلباهلمزة،
. ، والصواب تؤوي كانت تأوى مئة من املنشقني: لكمثال ذ. املضارعة

سيجرون مشاورات : تثين، ومثل: بأن تثين ركبتيك ، والصواب :ومثل 
                                 

 ٨٨أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(
  ) .بتصرف (٩٣ـ 
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  . يجرون س: فيما بينهم، والصواب 
مهزة األمر من : وكيفية ضبطها ) وصل أو قطع(ب ـ نوع مهزة األمر 

فهمزة وصل ، وتضبط مهزة القطع بالفتح دائما ) فعل(مهزة قطع ، أما من ) أفْعلَ(
،أما مهزة الوصل فتضبط بالضم إذا كانت عني املضارع مضمومة ، وبالكسر إذا 

بدا مسرورا ، مضارعه يبدو : ذلكومن أمثلة . كانت عينه مفتوحة أو مكسورة 
: أبدى له عذره ، مضارعه يبدي واألمر منه أَبِد ، ومثل : واألمر منه أُبد ، ومثل

عب، ومثل، واألمر بتعب يف كسب رزقه ، مضارعه يتعأتعب من بعده: منه ِات ،
 ِعبتعب واألمر منه أتمضارعه ي.  

الفاعل من الثالثي على وزن  اسم: ت ـ اشتقاق اسم الفاعل أو املفعول 
، ومما زاد على الثالثة بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل فاعل

أما اسم املفعول من الثالثي فيكون على وزن مفعول، ومما زاد على الثالثة . اآلخر 
فيكون بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر وكثريا ما يقع 

قاق اسم الفاعل أو املفعول يف لغة اإلعالم نتيجة عدم الربط بينه وبني اخلطأ يف اشت
قرار ملغي من : ومثل . املبيعة : البضاعة املباعة من الفعل باع، والصواب: فعله مثل 

  ....ملْغى : الفعل ألغى ، والصواب
لوحظ وجود ست حاالت كثر فيها الزلل عند  : )١(ـ أخطاء اإلسناد٦

احلالة األوىل ـ إسناد الفعل الثالثي ارد : ل إىل الضمائر وهي إسناد األفعا
القاعدة يف هذا النوع من األفعال أن ترد األلف يف : املقصور إىل ألف االثنني

                                 
أمحد خمتار عمر ص / أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني د)  ١(

  ) .بتصرف (١١١ ـ ١٠٥
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وقد وجدت أمثلة . رميا: غَزوا ، ويف اليائي إىل الياء مثل: الواوي إىل الواوي مثل 
:  فيها األلف الواوية إىل الياء مثل كثرية خرجت على هذه القاعدة، حيث ردت

صحيا من نومهما ، : ا ، ومثلدعو: كانا قد دعيا إىل مؤمتر دويل ، والصواب 
: الثانية ـ إسناد الفعل الناقص الواوي إىل نون النسوة ... صحوا : والصواب 

ل يسمو ، ويدعو ، ويرجو أن تظ: فية يف هذا النوع من األفعال مثلالقاعدة الصر
النساء يسمون ، : الواو كما هي وتزاد النون على الفعل دون تغيري فيقال 

ويدعون، ويرجون ، ولكن لوحظ إبدال الواو ياء بتأثري الوهم أن الصيغ السابقة 
طالبات الفرقة الثانية يشكني من طول منهج : خاصة باملسند إىل واو اجلماعة مثل

به مع املسند إىل واو اجلماعة يف يشكون وهي صورة تتشا: الرياضيات، والصواب
الطالب يشكون، ولكن الفرق بينهما يظهر يف التحليل ـ أي يف مثل : مثل

الطالبات يشكون الواو هي الم الفعل والنون نون النسوة، ويف الطالب يشكون 
: الواو هي واو اجلماعة والنون نون الرفع ـ أو يف حاليت النصب واجلزم مثل

  .االمتحان، الطالبات مل يشكون من االمتحانالطالب مل يشكوا من 
: الثالثة ـ إسناد الفعل املقصور إىل واو اجلماعة أو ياء املخاطبة 

القاعدة يف ذلك أن حتذف األلف وتبقى الفتحة قبل واو اجلماعة أو ياء 
: استدعوا ، استوىل : استدعى : املخاطبة ؛ للداللة على األلف احملذوفة مثل 

يرضون ـ ترضين ، ولكن لوحظ ضم ما قبل واو : يرضى استولَوا ، 
ممن أدلُوا بأصوام والصواب أدلَوا ، ومثل وأردوه قتيال ، : اجلماعة مثل 

ومن الغريب أن يسمع بعض احلاالت العكسية أي . وأردوه : والصواب 
الذين : مثل : اليت كان جيب فيها ضم ما قبل واو اجلماعة ولكنه فتح مثل 
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. حظُوا ، رضوا : وا بثقة املواطنني ، حىت رضوا باهلوان ، والصواب حظَ
ولكن األسوأ منها أن حيدث توهم مشابه يف كلمات من املضعف أو السامل 

فَروا من مواقع القتال ، : ليس فيها سوى ضم ما قبل واو اجلماعة مثل 
  .فروا ، يف هجوم شنوه والصواب شنوه : والصواب 
 :  )١( طاء الفعل املعتل املسند إىل واو اجلماعةأخ

ما يتعلق بإسناد الفعل املاضي أو املضارع أو : الشائعةاءطخومن األ
األمر املعتل اآلخر إىل الضمائر، وخصوصا إىل واو اجلماعة، فنجد يف 

منهم عشرون نجوا، وثالثون : نشرات األخبار يقولون عن ضحايا الطائرات
،  عشرون نجوا:  الصواب عكس ما قال القائل، تقولو. لقَوا حتفهم

وإذا لقُوا : " ويف القرآن الكرمي جند عكس ما قالوا. وثالثون لقُوا حتفهم
] ١٤سورة البقرة آية " [الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلَوا إىل شياطينهم 

 " ]٥١سورة احلج آية " [والذين سعوا يف آياتنا معاجزين : " ومثل ذلك 
" نسوا اهللا فنسيهم ] "٨سورة البينة آية " [رضي اهللا عنهم ورضوا عنه 

فاصل قصري تتخلله : ويف نشرات األخبار يقولون] . ٦٧سورة التوبة آية [
). اخشوا ربكم: (على وزن. فابقَوا معنا: نشرة، فابقُوا معنا، والصواب

ال تنسوا، : ، والصوابال تنسوا ما فعله اليهود يف دير ياسني: ومثله قوهلم
 ] .٢٣٧سورة البقرة آية " [وال تنسوا الفضل بينكم : " ويف القرآن الكرمي 

القاعدة : الرابعة ـ إسناد الفعل املقصور املؤنث بالتاء إىل ألف االثنني 
                                 

يوسف . د.اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أ)  ١(
   .٣ ص القرضاوي
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الصرفية أنه إذا أسند فعل مقصور إىل ألف االثنني فإن كانت األلف ثالثة 
وهناك قاعدة . ردت إىل أصلها ، وإن كانت رابعة فصاعدا أبدلت ياء 

اقتدت ، : ى اقتد: تقضي حبذف ألف املقصور عند تأنيث الفعل بالتاء مثل 
وحتذف األلف إذا أسند الفعل بعد تأنيثه إىل ألف االثنني . اعتدت : اعتدى 

ـ اختفت ـ اختفتا ، ويقولون اختفيا  : فياخت: خالفا ملا وجد مثل 
اهتديا ـ اهتدت ـ : اهتدى : ومثل . كانت الطائرتان قد اختفيتا : خطأ

اخلامسة ـ إسناد فعل . يقة اهتديتا بنفسيهما إىل احلق: اهتدتا ، ويقولون 
القاعدة الصرفية أنه إذا أسند فعل الغائب إىل نون : الغائب إىل نون النسوة 

النسوة يبقى حرف املضارعة ياء وال يبدل تاء ، ولكن شاع إبدال هذه الياء 
 ال تأيت مع تاء ؛ ظنا أا تاء املؤنث مع أا تاء اخلطاب، وتاء اخلطاب

علن ذلك من باب الدالل ، ات التلفزيون تفإن مقدم: مثل. الغائب
اثنتان وأربعون سيدة من أملانيا تزرن مصر ، : ومثل . يفعلن : والصواب

أننت : وأمثال األفعال السابقة تأيت مع املخاطبات مثل . يزرن : والصواب 
  .تفعلن ذلك من باب الدالل ، وأننت تزرن مصر 

يشيع : رفع املتحركة السادسة ـ إسناد فعل الغائب إىل ضمائر ال
نوعان من اخلطأ يف هذا النوع من األفعال عند إسناده إىل ضمائر الرفع 

: ومها ) نعلىتاء املتكلم أو املخاطب ، ونون النسوة ، ونا الفا(املتحركة 
األول ـ إبقاء التضعيف يف الفعل وزيادة ياء بعده ، والواجب فك 

استقلَّيت :  استغلَلْتم، ومثل:استغلَّيتم األرض، والصواب: التضعيف مثل 
الثاين ـ ضبط عني املاضي الثالثي ارد . استقلَلْت : برأيي ، والصواب 
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بررت : مثل ) فرح(ضبطا خاطئا بعد فك إدغامه حني يكون من باب 
  .ظِللْتَ: ظلَلْت سهران ، والصواب: بِررت ، ومثل : بوعدي ، والصواب 

 : )١( إذا كانت العني ياء) منتهى اجلموع(ل ـ أخطاء يف صيغة مفاِع٧
إذا ) صيغة منتهى اجلموع(ما يتعلق بـ : ومن األخطاء اللغوية الشائعة

أي أن الياء فيها أصلية، وليست زائدة، فالياء يف كلمة ) معايش: (كانت مثل 
ال على وزن ) مفِعلة(وهي على وزن ) العيش(ياء أصلية ؛ ألا من ) معيشة(
فالياء فيها زائدة وليست ) قصيدة(أو ) فضيلة(وليست مثل الياء يف كلمة ) فَِعيلة(

مهز معايش ومكايد ومصايد ) . قصائد(و) فضائل(أصلية، ولذا جتمع على 
: بالياء ) معايش(واخلطأ هنا يف نطق : ومشايخ ومصاير ومضايق ومسايل 

ولقد : " عاىلويف القرآن نقرأ قوله ت. معايش : باهلمزة ، والصواب ) معائش(
، وقوله ] ١٠سورة األعراف آية " [مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش

سورة احلجر آية " [وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني "  : تعاىل 
كثري من الكلمات اليت تكون الياء فيها أصلية، فيغفل الناس ) معايش(ومثل ] . ٢٠

) مكايد(والصواب ) مكيدة(مجع ) مكائد: (، كقوهلمعنها، ويعاملوا كأا زائدة
، كما )فَعيلة(، وليست على وزن )مفِْعلة(على وزن ) مكيدة(و) الكيد(؛ ألا من 
) مصائد: (ومثل ذلك قوهلم. أصلية بال ريب ) ياء(يف مفعلة ) العني(و. قد يتوهم

). الصيد(مصايد، ألن الياء أصلية، مشتقة من : األمساك، وهو غلط، والصواب
كما يشيع لدى إخواننا من علماء اهلند، حىت ) مشائخ: (ومن ذلك قول بعضهم

                                 
 يوسف .د.اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أ)  ١(

   .٣ ص القرضاوي
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وكان صديقنا . كذا وكذا) املشائخ(قال : جند ذلك يف كتبهم املصنفة، يقولون
يا إخواننا، : العالمة السوري الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا يقول هلم موريا

: هذه مصائر الظاملني وايتهم، والصواب:  قوهلمومن ذلك! املشايخ) ِمزوا(ال 
مثل ) مضيق(مجع ) مضائق: (ومن ذلك قوهلم. مصايرهم ألا من الصريورة

. ضاق يضيق، فالياء فيها أصلية: من) مضايق: (وصواا. تريان وحنوها) مضائق(
 :والصواب. وهو خطأ) مسيلة(أو )مسيل(مجع. مسائل املاء: ومنه قوهلم
 ). سال املاء يسيل سيال( الياء أصلية،مشتقة منمسايل؛ألن

النطق :   الشائعةخطاءومن األ: ـ اخلطأ يف النطق ببعض املفردات ٩
.  )الثَّغرة(البد من سد هذه :  ببعض املفردات على غري صواا، مثل قوهلم

رجل :  ومنها قوهلم يف األوصاف) . فُرجة(على وزن ) الثُّغرة: ( والصواب
.  اإلرادة بضم الصاد) صلْب(والصواب .  ، بفتح الصاد إلرادةا) صلْب(

:  ومن ذلك. بالضم وصف للحديد فقط ) الصلب(وكأم حسبوا أن 
هِويتها : بفتح اهلاء، والصواب) هويتها(جيب على األمة احلفاظ على : قوهلم

ء وقد استعمل علما. ضمري الفصل للغائب). هو(بضم اهلاء؛ ألا نسبة إىل 
ومن هذا النوع ). املاهية(يف مصطلحام، مثل كلمة ) اهلُوية(الكالم كلمة 

وهي غلطة مشهورة عند إخواننا . األمان كذا) صمام: (قول كثري من الناس
ما يشمل سورية ولبنان : يقصد بالشام الكربى (من أهل الشام الكربى

. ) ر بر الشامويسميه أهل مص. واألردن وفلسطني مبا فيها األرض املغتصبة
أي بكسر الصاد وبدون تشديد امليم، على وزن . األمان) ِصمام: (والصواب

وهذه يقولوا . كمامة: ومثلها قوهلم. ِمالك األمر وِقوامه وِسياجه، وحنوها 
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ضع الكَمامة : يف الطائرات عد شرح إجراءات السالمة للركاب، يقولون
ِكمامة، بكسر :  ، والصواب على فمك، وتنفس تنفسا طبيعيا، وهي خطأ

: ومن هذا النوع قوهلم يف اإلذاعات والتلفازات.  الكاف وعدم تشديد امليم
املشهور؛ : وإمنا قلنا (بفتح الالم، والصواب املشهور) احلَلَقة(نقدم لكم هذه 

ولعل الذي . احلَلْقة، بسكون الالم : )ألن بعض اللغويني نقل فيها لغة بالفتح
بفتح الالم يف مجع املؤنث ) حلَقات(أا جتمع على :  الغلطدفعهم إىل هذا

فإن . وهو خطأ) حلَقة(البد أن يكون ) احلَلَقات(السامل، فظنوا أن مفرد 
) فَعلَة(إذا كان على وزن ) العني(أن االسم الثالثي الساكن : القاعدة 

لى وكانت فاؤه مفتوحة، وعينه غري معتلة، ومل يكن وصفا ، فإنه جيمع ع
ركْعة ركَعات، وسجدة وسجدات، وطلْحة وطَلَحات، : تقول). فَعالت(

: معتل العني مثلأو وْضة ونهضات، خبالف ما إذا كان وصفا مثل ضخمة 
بيضات وثورات ، وع على ضخماتبيضة وثورة وشوكة، فإا جتم

ومن املفردات اليت خيطئ . ، بتسكني عني الكلمة يف اجلميعوشوكات
: يقولون) عيان(بكسر العني، فينطقوا ) ِعيان(كلمة : الكثريون يف ضبطها

هو كسر : والصواب. ليس اخلرب كالعيان:  ، ويقولون هذا شاهد عيان
شاهد ِعيان، وليس اخلرب كالِعيان؛ ذلك ألن الكلمة مصدر : العني، فتقول

يكون على وزن أن ): فاعل(فهذا قياس مصدر . يعاين عيانا ومعاينة) عاين(
قاتل قتاال ومقاتلة، وسابق سباقا ومسابقة، : تقول). مفاعلة(أو ) ِفعال(

 .  )١( )الِفعال واملفاعلة: لفاعل: (وجاهد جهادا وجماهدة، كما قال ابن مالك
                                 

   .٣ ص يوسف القرضاوي. د.اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، أ)  ١(
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: ومن األخطاء الشائعة يف اإلعالم: إطالق املسمى على االسم ـ ١٠
سنحارب اإلرهاب حتت أي : اليق) . االسم(ويراد به ) مسمى(إطالق كلمة 

متسك باحلق، وال يضرك : ويقال) . اسم(، واملقصود حتت أي  )مسمى(
) املضمون(فاملسمى هو . اختالف األمساء : واملراد). املسميات(اختالف 

ال يهمنا : وحنن يف الفقه نقول. ، وهو العنوان عليهواالسم هو اللفظ الدال 
وملا طلب بنو . تضحت املسميات واملضامنياختالف األمساء والعناوين إذا ا

أن يأخذ منهم ما يريد أن يأخذه باسم  : رضي اهللا عنهتغلب من سيدنا عمر
هؤالء : الصدقة، ال باسم اجلزية، فهم عرب يأنفون منها، قَِبلَ منهم ذلك، وقال

 .)١(! وأبوا االسم) أي املضمون( عينالقوم محقى، رضوا امل
 ) :دراءم(ـ مجع مدير على ١١

ما شاع عند إخواننا من أهل الشام، من : ومن مجوع التكسري اليت جتمع خطأ
اجتمع مدراء املراكز ، أو مدراء املدارس ، أو مدراء : يقولون) مدراء(مجع مدير على 

على كلمة وزير، أو سفري ، أو عميد ) مدير(وكأم قاسوا كلمة . األمن ، أو غريهم
، وهي عادة جتمع على وزراء ، وسفراء ، ) فَعِيل (، وأمثاهلا مما هو على وزن

وزير، وسفري، (وهذا القياس غري صحيح بال شك، ألن هذه الكلمات . وعمداء
ألا اسم فاعل ) مفِعل(فهي على وزن ) مدير(، خبالف )فَِعيل(على وزن ) وعميد

،  امجع مذكر سامل) مدير(أن جتمع كلمة : والصواب ) . أدار(من الفعل الرباعي 
من وهذه الكلمة  . )٢(يف النصب واجلر ) مديرين(يف حالة الرفع، و) مديرون: ( فنقول

                                 
   .٤السابق ص  املرجع ) ٠١
 . ٥ص  املرجع السابق ) ٢(
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مث إذا أردت أن جتعله متعديا تزيد . )يدور(ومضارعه ) دار: (الفعل الثالثي ماضيه
  . )مدير: (واسم الفاعل). يدير: (أي جعله يدور ومضارعه) أدار: (ا مهزة فتقولعليه

ها  تناوله من أخطاء يقع فيها العامة وتصحيحمما سبق جند أن ما مت
ها من ؛ للنهوض باللغة العربية وختليصنقطة بداية على الطريق الصحيح

، وإن كان هذا يرتبط باإلعالم عن هذه األخطاء إحدى األزمات اليت تعانيها
  .ا عليهوالتنبيه 
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  املبحث الثاني
  األخطاء الشائعة يف الكتابة عند العامة وتصحيحها

ا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة من الناحية إذ
اإلعرابية واالشتقاقية ، فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية ، وقد 
ساعد انتشار األخطاء اإلمالئية إىل اعتبارها ظاهرة تستحق التوقف عندها ، 

  .الج املناسب هلاواقتراح أوجه العوتعرف أبعادها ؛ توطئة لتحديد أسباا ، 
 ميثل مرتلة يسعى إليها كل من أراد اإلبداع )١(وإذا كان مجال اخلط العريب 

فإن الكتابة السليمة والصحيحة هي الركيزة األساسية هلذا اجلمال واإلبداع ، ومن 
هنا اهتم العلماء العرب يف القدمي واحلديث باخلط العريب ، وربطوا بينه وبني الكثري 

وليس هذا .. ة العربية كاألصوات والنحو والصرف واملعاجم من فروع اللغ
بغريب خاصة وأن حتديد كتابة مهزة مثال يقتضي العودة إىل أصوات الكلمة 

وأيضا فقد تؤثر قاعدة . واملواءمة بني أقواها وأضعفها ؛ الختيار الصورة الصحيحة 
الت التنوين حنوية على االستعانة بإضافة حرف إىل كلمة كما حيدث يف بعض حا

وما يستدعيه ذلك من زيادة ألف إىل حروف الكلمة ، كذلك فإن كتابة األلف 
اللينة قد تستدعي العودة إىل بعض أمور صرفية ومعجمية يف حتديد أصل األلف ، 

  ...وعما إذا كان ياء أو واوا 

                                 
قواعد اإلمالء بني النظرية والتطبيق تأليف دكتور حسن شحاتة ودكتور أمحد )  ١(

 الدار العربية للكتاب، الطبعة األوىل ـ حمرم ةب ، مكت٧طاهر حسنني ص 
  .م  ١٩٩٨هـ ـ يناير ١٤١٩
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ة اهلمزة، األلف اللينة، كتاب: ويقتصر احلديث يف هذا املبحث على
  .لتاء يف اية الكلمةاحلذف، كتابة ا

  :كتابة اهلمزة* 
، وقد يترتب على إغفاهلا )١(تؤدي اهلمزة دورا خطريا يف الكتابة العربية

 الكلمة أو غموضها؛ وذلك ألن بعض الكلمات املهموزة هلا عينتغيري يف م
برأت من املرض ، فإذا مل مز :  آخر مثل عين فإذا مل مز كان هلا معينم

ذرا الشيء : ذرأ اهللا اخللق ،فإذا مل مز قلنا : ومثل . ت القلم بري: قلنا 
وال جيوز حذفها سواء كانت متوسطة أو متطرفة ، .  نسفه عينفيكون امل

الكلمة التيس تشتمل (وفوق األلف أو الواو أو الياء ؛ لئال يلتبس املهموز 
) ياـ وـ : (الكلمة اليت تشتمل على حرف علة (باملعتل ) على مهزة
سال : وذلك مثل ) الكلمة اخلالية من اهلمز ومن حروف العلة(بالصحيح 

  . املاء من اإلناء ـ سأل الطالب أستاذه 
  : وكتابة اهلمزة من األمور امللتبسة وأخطاؤها أكثر من أن تعد 

تب جبميع األحوال ألفا وهي وهي تك: ـ اهلمزة أول الكلمة ١
بقة موجودة يف االبتداء مفقودة يف هي مهزة سا : )٢(مهزة الوصل : نوعان

                                 
 ، ١١٢ ـ ١١١اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة لفخري حممد صاحل ص )  ١(

هـ ـ ١٤٠٧دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ املنصورة، الطبعة األوىل 
  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤م ، والطبعة الثانية ١٩٨٧

  ،٤٢ ـ ٣٧اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية تأليف عبد العلىم إبراهيم ص )  ٢(
 =م ، وشرح ابن ١٩٧٥ ــ ه١٣٩٥ى اآلخرة مجادهرة االقـ ريب مكتبة غ
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الدرج ، أو هي اليت تثبت يف االبتداء وحتذف يف الوصل، وهي يف عشرة 
اسم واست وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان : أمساء حمفوظة

وامين املخصوص بالقسم ، وامي لغة يف امين فإن قالوا هي من اليمن فحذفت 
كما أا موجودة يف مصدر الفعل . بن فزيدت امليم وابنم هو ا: الالم قلنا 

كذلك يف مصدر . انطالق ، اندفاع ، اجتماع ، ابتسام : اخلماسي حنو 
  .استخراج ، استقالل ، استقبال : الفعل السداسي حنو

  : مهزة الوصل يف األفعال 
ملا كان الفعل أصال يف التصريف اختص بكثرة جميء أوله ساكنا 

 الوصل ، فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة فاحتاج إىل مهزة
أحرف جيب اإلتيان يف أوله مزة الوصل ، فتدخل على األفعال اخلماسية 

: انطَلق، واندفَع ، وأمره: ل حنو وزن انفع: والسداسية واألمر منهما كاآليت 
اقتدر، اكتسب، ابتسم، انتصر، وكذلك : وزن افتعل حنو. انطِلق، واندِفع

امحر ، اخضر ، :  حنو وزن افعلَّ. اقتِدر، اكتِسب، ابتِسم، انتِصر: مراأل
: استخرج ، استقَل، استقبل، وكذلك األمر منه: وزن استفعل حنو . اعور

: كذلك جتب اهلمزة يف أمر الثالثي حنو . استخِرج ، استِقل، استقِبل 
.  ، اجِلس ، اُدعاُكتب:  وحنو اخِش، امِض، انفُذ من خشي ومضى ونفذ ،

  ــــــــــــــ
رح ابن عقيل شيق قبتح ليلالك ومعه كتاب منحة اجلعلى ألفية ابن معقيل   =

راث بالقاهرة  مكتبة دار الت،٢٠٨/ ٤ دتأليف حممد حميي الدين عبد احلمي
 ـ ١١٨م، واللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩
  ). بتصرف(١٢٠
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مل سكن أول هذه :فهذه كلها يلزم أوهلا مهزة الوصل بسكون أوهلا، فإن قيل
إمنا سكن أوهلا ؛ ألم لو مل : األفعال حىت افتقرت إىل مهزة الوصل ؟ فقيل 

يفعلوا ذلك الجتمع يف الكلمة أكثر من ثالث متحركات ، فأسكنوا األول 
ىل النطق بالساكن ، وملا وجب ذلك يف منها وأتوا مزة الوصل ؛ توصال إ
وإمنا كانت املصادر ... انطالق ، اقتدار : األفعال وجب يف مصادرها تقول 
ا ، وكل واحد منها يئول إىل اآلخر ، عليهيف ذلك كاألفعال ؛ ألا جارية 

  .قام قياما : ولذلك أعلوا املصدر العتالل الفعل حنو 
مر وذلك يف كل فعل فتح فيه وتدخل مهزة الوصل أيضا يف فعل األ

تل، ينطلق، يعتذر، فإذا يضرب، يق: حرف املضارعة وسكن ما بعده حنو 
ف املضارعة فبقي فاء اضِرب، اقتل، انطِلق، اعتِذر، فحذفوا حر: أمرت قلت

 )١(كما تدخل يف أمر الثالثي. [لوصل، فاحتاجوا إىل مهزة االفعل ساكنا
؛ لالبتداء مزة حيث تكتب بصورة الياء أىب، أتى، أِذنَ، : مزة قطع حنو

د إرادة الشكل؛ نظرا للوصل ، وتوضع اهلمزة فوقها عنالوصل املكسورة
: مثل) إيت(أتى . ائب الضيم مهما كان الثمن: ائت مثل) إيب( أىب :تقول

  .]ائذن للضيف بالدخول:  ائذن مثل )ايذن(أِذنَ . ائت بكتبك كاملة
  :مهزة الوصل يف احلروف 

اهللا، الرجل، :  مهزة الوصل مع الم التعريف يف حنو تدخل
الذي،اليت، اللذان، اللتان، الذين، الاليت، وإمنا أتوا مزة الوصل مع ...الغالم

تدأ به، فتوصلوا إىل هذه الالم ؛ ألا حرف ساكن يقع أوال، والساكن ال يب
                                 

   .١٢٢اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص )  ١(
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 الذي ..جاء أبو القاسم الشمس ساطعة ، : ، ومن أمثلة ذلك ذلك باهلمزة
  .ذاكر جنح

وقد اقترح البعض بإعطاء القارئ قاعدة بسيطة تغنيه إن أحسن 
أن يضع واوا قبل اهلمزة وحياول : استعماهلا وهي تعتمد على سليقته اللغوية 

أن يلفظ الكلمة بدون لفظ اهلمزة فإن أمكنه ذلك بال أي خروج على 
مل ميكنه ذلك إال السليقة واملألوف فهي مهزة وصل فال يكتب اهلمزة ، وإن 

نأيت : خبروج اللفظ عن املألوف فهي مهزة قطع واجبة الكتابة، مثال 
ونريد أن نعرف اهلمزة يف األول أهي تكتب أم ال؟ فنضع )استفهم(بكلمة

فنرى أن اللفظ صحيح ال إشكال فيه وال ) وستفهم(واوا ونلفظها بال مهزة 
ة وصل ال تكتب على فنحكم أا مهز)واستفهم(حنتاج إىل لفظ  اهلمزة 

ونسأل عن اهلمزة فنضع واوا قبلها وحناول ) إنعاش(نأيت بكلمة . األلف
) ونعاش(لفظها بدون مهزة هكذا بالقفز من الواو إىل النون بال مرور باهلمزة 

   .)١(فنرى أن اللفظ غري مألوف فنحكم أن اهلمزة مهزة قطع واجبة الكتابة 
ل الكالم والدرج ، وهلا مواضع هي مهزة تظهر يف أو:مهزة القطع* 

  .يف األمساء واألفعال واحلروف
تدخل مجيع األمساء ما عدا العشرة املعدودة اليت  :أوالـ يف األمساء

أمحد، إبراهيم، أم : ذكرناها يف مهزة الوصل،فتدخل االسم املفرد مثل 
وإذ ابتلى إبراهيم : " كلثوم، أمساء، أخ، أب، أخوات، فمثال يقول تعاىل 

                                 
) شعر، نثر، قصص، نقد(ملتقى حضرموت للحوار العريب، األقسام األدبية )  ١(

   .١ص )  كتابة اهلمزة٢الئية شائعة أخطاء إم(الساحة األدبية للشعر العريب الفصيح 
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فعال مخاسيا ) ابتلى(فنجد الفعل ] ١٢٤سورة البقرة آية " [به بكلمات ر
ظهرت ) إبراهيم(مهزته مهزة وصل مل تظهر لفظا يف الدرج ، وجند االسم 

يل أخوان : كما تدخل املثىن واجلمع حنو... مهزته لفظا يف الدرج وهي قطع 
تم، أنا،أنت،أن: وأختان، أزور إخويت وأخوايت، وتدخل الضمائر مثل

ظرفية، أي، ويف مصدر إذا الشرطية، إذ ال: كما تدخل األدوات مثل ...إياي
إسراع، :  مصدر الرباعي حنوويف... أسف، ألَم، أمل، األسى: الثالثي حنو

  .أسر القائد العدو أسرا ، أسر حممد احلق إسرارا : إنقاذ، إرادة، وحنو
 الرباعي وأمره ارعتدخل الفعل املاضي واملض: ثانياـ يف األفعال 

ماضي ... أىب، أتى، أخذ : ماضي الثالثي املهموز حنو: ومصدره كاآليت
مهزة . أسِرع، أِجب، أوقد :أبدى، أجرى، أحسن، وأمره حنو :الرباعي حنو

كتب أنا أ: أَكتب، حنو: املضارعة سواء أكان املاضي ثالثيا كما يف حنو
أختار، أم :  كما يف  حنوأسافر، أم مخاسيا: الدرس، أم رباعيا كما يف حنو

تدخل مهزة القطع : ثالثا ـ يف احلروف . أستحسن : سداسيا كما يف حنو
إىل : فهمزا مهزة وصل كما سبق حنو  ) ال(كل احلروف عدا الم التعريف 

  ... ، إال ، أما ، إذن ، ومهزة االستفهام ، أم ، أو ، إنَّ ، إنْ 
ا وال حتتها مهزة سواء ليس فوقه: ترسم مهزة الوصل ألفا فقط أي

استغفر : اهلمزة يف الفعل املاضي ومصدره حنو : أكانت يف أول الكالم حنو
افهم درسك : وحنو فعل األمر ... املؤمن ربه، استكرب العدو استكبارا فهزم 

أم كانت ... بدقة؛ حىت تستوعب أفكاره ، اكتب واقرأ دائما تتسع خرباتك
. ة هلم، االعتماد على النفس فضيلةلعرب قويف احتاد ا: يف وسط الكالم حنو 
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إجتمعت : ومن اخلطأ ما نراه من وضع اهلمزة فوق األلف أو حتتها يف حنو 
الشئون اإلجتماعية، إشرح كذا، أذكر سبب : هيئة اإلحتاد اإلشتراكي، ومثل

وتكتب مهزة القطع إذا وقعت يف أول الكالم أو . م اإلبتدائي علىكذا، الت
أراد أمحد أن أكون معه، أوى الطائر :  إذا كانت مفتوحة حنو يف وسطه ألفا

وحنو مهزة ... عشه عند الغروب، أخذ الطالب الكتاب من أمني املكتبة
، إن حتب الناس )أنَّ(علمت أنك تؤدي واجبك بإخالص : القطع يف احلرف

أو كانت مضمومة ) . إىل(وميا ، يذهب الطالب إىل الكلية ي)إنْ(حيبوك 
وتكتب . سرة، أُلبس الروض حلة من الزهر، انطُِلق إىل ميدان القتال أُ: حنو

إن إنصاف املظلومني واجب ، : ألفا حتتها مهزة إذا كانت مكسورة حنو 
  . إكرام الضيف واجب ، إكرام الوالدين فرض 

إذا كان العلم ـ االسم  )١(مىت تتحول مهزة الوصل إىل مهزة قطع ؟ 
 لفظ مبدوء مزة وصل، فإن مهزته بعد النقل املعرف بذاته ـ منقوال من

مهزة وصل؛ لكونه (ابتسم ابتسام املتفائل: تصري مهزة قطع حنو
مهزة قطع؛ ألنه صار علما على مسمى ، (،إبتسام فتاة حممودة سريا)مصدرا

، يوم ) مهزة وصل ؛ ألنه من األمساء العشرة(النفس والشيطان : احذر اثنني 
  ) .مهزة قطع؛ ألنه صار علما على يوم(اإلثنني طيب الذكر 

بئر، : اليت تقع يف وسط الكلمة حقيقة مثل: ـ اهلمزة املتوسطة هي ٢
سأل، أو حكما وهي اليت تكون يف آخر الكلمة واتصل ا ما يستقل يف 

رداءك من : شيئا من قولك رأيت شيئا، أو امسا حنو: الرسم حرفا كان حنو 
                                 

   .١٢١اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص )  ١(
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اهلمزة املتوسطة املضمومة مفردة إن كان وتكتب  . )١(خذ رداءك : قولك 
: بعدها واو املد بشرط أن يكون احلرف الذي قبلها ال يوصل مبا بعده حنو 

   .)٢(بدءوا، قرءوا ، وتكتب خطأ يبدأون ، يقرأون 
أي (اليت يف طرف الكلمة:  هي)٣()املتطرفة(ـ اهلمزة يف آخر الكلمة٣
لذي قبلها، فإذا كان ما قبلها ويرتبط رسم هذه اهلمزة بضبط احلرف ا)آخرها

مفتوحا كتبت على ألف سواء أكانت هي مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة ، 
يبدأُ، ينشأُ، يلجأُ، : ومثال اهلمزة املضمومة. بدأ ، نشأ ، قرأ : مثال املفتوحة 

مل : نبٍأ ، خطٍأ،ملجٍأ، أم كانت اهلمزة ساكنة مثل: ومثال اهلمزة املكسورة 
وإذا كانت اهلمزة مفتوحة يف ). يلجؤون(وتكتب خطأ . ،مل يلجأْيبدأْ،مل يقرأْ

آخر اسم منصوب منون فإذا كان الساكن قبلها ألفا كتبت مفردة وال يكتب 
: والصواب) مساءا(وتكتب خطأ . هواء ، غذاء، آراء، مساء : بعدها ألف حنو 

                                 
املختار يف قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم تأليف األستاذ حممود حزين عيسى ، )  ١(

 ، اهليئة العامة لشئون املطابع األزهرية ١٠واألستاذ حممد عبد اللطيف عنرب ص 
  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

  ) .بتصرف (١٢٧ـ ١٢٦اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص )  ٢(
 ، واإلمالء والترقيم يف ١٤املختار يف قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم ص )  ٣(

 ، وكتاب اإلمالء تأليف حسني وايل،طبعة جديدة ٥٩ ـ ٥٦الكتابة العربية ص 
 الكتب  ، دار٤٢ ـ ٤٠ضبطها وصححها األستاذ حممد الشافعي ص 

م ، واألخطاء ١٩٨٦هـ  ـ ١٤٠٦العلمية،بريوت ـ لبنان،الطبعة األوىل 
) بتصرف( ، شبكة النقيب النقيب ١الشائعة يف كتابة الكلمات ، دانة الدنيا ص 

.  
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  .مساء؛ والسبب ال جيوز أن تكون اهلمزة بني ألفني 
 أن هناك كثريا من االستعماالت اخلاطئة لبعض ومما ال شك فيه

الكلمات والتعبريات اللغوية يقع فيها العوام يف جمال حديثهم، يف الوقت 
نا تصحيح علىالذي قد ال ينجو منها البعض من اخلواص يف كتابتهم، ف

:  مثل)١(م كتابة الكلمات الصحيحةعلىالكلمات ومساعدة الناس يف ت
نرجو ، وندعو؛ ألن الواو أصلية يف بناء الكلمة : نرجوا، وندعوا، والصواب

موظفو املصنع ؛ ألنه ال تكتب ألف : موظفوا املصنع، والصواب: ومثل... 
إنشاء، : ومثل. بعد واو مجع املذكر السامل عند اإلضافة والصواب حذفها 

  .اهللا : والصواب) اللة(إن شاء، ومثل كتابة: والصواب
 أفعال ال مزها العامة والقياس مهزها، :ومن األخطاء الشائعة أيضا

: كلمات ال مز والعامة مزها مثل. هناه: نوهنأه بالنجاح فيقول: مثل
: كلمات خمففة والعامة تشددها مثل...أعزب: رجل عزب فيقولون

كلمات جاءت مكسورة والعامة تفتحها ... ، والكراهية  الرفاهية، والدخان
 وردت مضمومة والعامة تفتحها كلمات. اِملكنسةالِبطيخ، اِملروحة، : مثل
  . )٢()..فَعلول(ليس يف اللغة وصف على ؛ ألنه نبور، ززغلول، عصفور: مثل

اسم (إذا كانت مسبوقة بياء فإذا كان االسم علما : األلف اللينة* 
: حيىي كقوله تعاىل : رمست األلف اللينة ياء مثل)يطلق على ذات معرفة بذاته

                                 
  ).بتصرف (١األخطاء الشائعة يف كتابة الكلمات دانة الدنيا ص )  ١(
 ، شبكة ٢ ـ ١ بالسي ص حممد السيد. د.من األخطاء اللغوية الشائعة ، أ)  ٢(

  ) . بتصرف(مشكاة اإلسالمية 
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، ثرىي فتاة مهذبة، رىي ] ١٢سورة مرمي آية " [ خذ الكتاب بقوة يا حيىي" 
: ومن اخلطأ الكتابة باأللف فيقال . امرأة ذات سلطان تعيش يف قرية ريفية 

   .)١(حييا الوطن جبهد وتضحية أبنائه : حييا ؛ لئال خيتلط بالفعل حييا مثل 
 نتحدث فيه عن حذف مهزة الوصل من البسملة ، حذف: احلذف * 

  .التنبيه ، حذف النون ) ها(األلف يف آخر الكلمة ، حذف ألف 
أن تكون كاملة ، : ـ حذف مهزة الوصل من البسملة بشرطني ١

تامة ـ (بسم اهللا الرمحن الرحيم : مثل ) حرف اجلر(وأال يذكر متعلق الباء 
، نبدأ شرح الدرس ) غري تامة(، باسم اهللا نبدأ الدرس ) غري مذكور املتعلق

، ومن اخلطأ اخللط ) ذكر املتعلق للجار وارور( اهللا الرمحن الرحيم باسم
  .بني االستعمالني 

: حرف نداء مثل ) يا(أوال ـ : ـ حذف األلف يف آخر الكلمة ٢
: " كقوله تعاىل ) أي: (حتذف منه إذا جاء بعده . يا رب احفظ عبادك 

ها + أي + يا ] ٦ية سورة االنفطار آ" [يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي 
يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية : " كقوله تعاىل ) أية(التنبيه ، 
يأهل : مثل ) أهل(ها للتنبيه ، + أية+ يا ] ٢٨سورة الفجر آية " [مرضية 

يا (ابن الكرام واصل عملك ي: مثل ) ابن(، ) أهل+ يا (اخلري توبوا إىل اهللا 
ومن اخلطأ كتابة ) ابنة+ يا ( مصر انبذي عادة التربج يابنة: ، ابنة مثل)ابن+ 

مع ) اهللا(وال حنذف ألف لفظ اجلاللة . يا ابنة كذا : األلف فيقال مثال 
  .يا اهللا ارحم عبادك : حرف النداء مثل 

                                 
  ) .بتصرف (١٥١اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص )  ١(
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باسم مضاف هلا : حتذف ألفها إذا سبقت : االستفهامية ) ما(ثانيا ـ 
= ما + مبقتضى : رف اجلر مثل اجلر حب(، أو حبرف جر ) اجلر باإلضافة(

مل فعلت هذا ؟ = ما +مب كتبت الدرس؟ ، ل= ما +مبقتضام فعلت هذا ؟ ب
: اإلشارية) ذا(علت هذا ؟ ثالثا ـ ملا ف: ومن اخلطأ كتابة األلف فيقال مثال 

= ك + ل البعد+ ذا: حتذف ألفها إذا جاء بعدها الم البعد املكسورة مثل 
  . كتابة األلف ؛ ألن فيها الم البعد ذلك ، كذلك ، ومن اخلطأ

األوىل ـ إذا : حتذف يف حالتني : التنبيه ) ها(ـ حذف ألف ٣
هذا موطن العز ، هذه الدنيا مليئة بالعرب ، وقوله : سبقت اسم اإلشارة مثل

: ، وقوله تعاىل ] ١٩سورة احلج آية " [هذان خصمان اختصموا : " تعاىل 
ومن ] ٣١سورة البقرة آية  " [صادقني كنتم إن ءهؤال ءابأمس أنبئوين فقال" 

وال حتذف . هاذا ـ هاذه ـ هاذان ـ هاؤالء : اخلطأ كتابة األلف فيقال 
هاتان شجرتان طيبتا التمر : مثل ) ت،هـ(األلف إذا بدأ اسم اإلشارة بـ 

: مثل ) أي(، هاهنا يعيش الصاحلون العاملون ، أو إذا سبقت اإلشارة بـ 
  .وما بك داء ، ومن اخلطأ حذف األلف أيهاذا الشاكي 

إن الفىت من : احلالة الثانية ـ إذا سبقت الضمري املبدوء باهلمزة مثل 
يقول هأنا ، هأنت صاحب فضل على تلميذك ، هأنتم رجال الغد املأمول ، 

  . هاأنا ، هاأنت ، هاأنتم : ومن اخلطأ كتابة األلف فيقال 
 املصدرية إذا اتصلت بـ )أن(حتذف النون من : ـ حذف النون ٤

: أرجو أال ملوا عملكم، ومن اخلطأ كتابة نون إن فيقال : النافية مثل) ال(
النافية أو ) ال(الشرطية إذا اتصلت بـ ) إن(أن ال ملوا ، وحتذف أيضا من 
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إال جتتهد يف عملك تفشل يف حياتك ، وإما تشارك يف : ما الزائدة مثل 
   .)١(.. إن ما جتتهد :  كتابة نون إن مثل العمل أو خترج ، ومن اخلطأ

توجد قاعدة ثابتة للتفرقة بني التاء : كتابة التاء يف اية الكلمة * 
عندما تقرأ الكلمة املنتهية بالتاء ، وعند : املربوطة والتاء املبسوطة هي 

سيارة : ا تنطق التاء هاء يف هذه احلالة تكتب التاء مربوطة مثل عليهالوقف 
 ، ومثلها فاطمة ، عائشة) عينالتاء صارت هاء ومل خيتل امل(ه ـ سيار

سياره ـ فاطمه : ومن اخلطأ كتابة هذه التاء املربوطة هاء فيقال . خدجية
وقد حدث هذا معي عمليا حيث كنت يف األحوال املدنية بالقاهرة ... (

وأردت استخراج شهادة ميالد لفاطمة ابنيت ، وعندما ذهبت ألستلم 
: ة فوجئت بأا مكتوبة خبط اليد هاء فراجعت املوظفة فقالتالشهاد

ستخرج الشهادة اليت باحلاسوب بدون تاء، مث ذهبت ملسئول آخر ألكتبها 
، ا مرة أخرى للقاهرة لتصحيح االسمبالتاء فقال الربنامج يكتبها هاء، مث عدن

  ) .فكتب زوجي طلبا لتصحيحه ، ويف النهاية كُتبت بالتاء املربوطة
تاء مبسوطة  عند الوقف على التاء باهلاء فتكتب العينما إذا اختل املأ

 وتغريت الكلمة فالوقف عينالتاء حتولت إىل اهلاء فاختل امل(بنت ـ بنه : مثل
  .)٢() ا يثبتها تاء مبسوطةعليه

  :)٣(وإلتقان الكتابة باللغة العربية البد من معرفة ما يلي 
                                 

  ) .بتصرف(١٨٧ ـ ١٨٣ ، ١٧٧اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة )  ١(
  ) .بتصرف (١٩٤ـ ١٩٣اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة ص )  ٢(
 =حنو إتقان الكتابة باللغة : ل احلديث ، منتدى اللغة العربية وعلومهاملتقى أه)  ٣(
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اللغة هوية األمة : عتزاز ا والدفاع عنها ـ أمهية اللغة لألمة وضرورة اال١
وأعظم مقومات وجودها ووطنها الروحي،واألمم احلية حتافظ على لغاا حفاظها 

! على أوطاا، والعالقة بني مكانة األمة ومكانة لغتها وثيقة جدا، فاللغة هي األمة 
: قال طه حسنيأنا عريب ؟ لقد : هل يكفي أحدنا أن يعرف شيئا من العربية فيقول

إن املثقفني العرب الذين مل يتقنوا معرفة لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل (
  ).يف رجولتهم نقص كبري ومهني أيضا

إن هذا القول هو أنه عريب تأمل جدا من تقاعس الكثريين عن الذود 
وال داعي هنا للحديث ... عن العربية، ومن استخفافهم ذا األمر اخلطري 

بقرية اللغة العربية وخصائصها الفريدة ، فقد كُتب عن ذلك عشرات عن ع
 لعظمتها العرب واملستشرقون ، حىت ينالكتب والدراسات واملقاالت ، واحن

وليس على وجه األرض لغة هلا من الروعة والعظمة ما : (لقد قال أحدهم
للغة العربية، ولكن ليس على وجه األرض أمة تسعى بوعي أو بال وعي؛ 

، وال شك أن اللغة العربية كانت يف املاضي لغة !) تدير لغتها كاألمة العربيةل
عاملية ، وأن اليوم ـ باعتراف العامل كله ـ اللغة الرمسية الدولية السادسة يف 
هيئة األمم املتحدة ووكاالا املختلفة ، ويف منظمة األمم املتحدة للتربية 

ركت القيادات السياسية الواعية يف فقلد أد) . اليونسكو(والعلم والثقافة 
كثري من الدول أمهية اللغة الوطنية، وأنَّ تعزيزها هو مسألة كرامة األمة، أي 

 ورومانية وغريها لغاا واجب قومي، فعززت كورية وفيتنام وفنلندة
م ا يف مجيع مراحله، بل أحيا الكيان الصهيوين لغةً على، وجعلت التالوطنية

  ــــــــــــــ
  ).بتصرف (٣ـ ١مكي احلسين القسم األول ص / العربية د  =
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واطنون خصوصا املثقفني لرغبات قيادام ، وآزروها ميتة واستجاب امل
  ...وساعدوها على تطوير اللغة الوطنية وازدهارها وسيادا 

دره جممع اللغة العربية وقد جاء يف مقدمة املعجم الوسيط الذي أص
وأدخلت جلنة إعداد املعجم يف متنه ما دعت الضرورة إىل إدخاله : (بالقاهرة

ها امع ، ة أو احملْدثة أو املعربة أو الدخيلة اليت أقرمن األلفاظ املولَّد
واللجنة على . ا ألسنتهم وجرت ا أقالمهم، فتحركت وارتضاها األدباء

 اللغة يقني من أن إثبات هذه األلفاظ يف املعجم من أهم الوسائل لتطوير
هة اللغوية  امع وهو اجلأيفر: (، وجاء أيضا )وتنميتها وتوسيع دائرا

ا أن يتخذ مجيع الوسائل الكفيلة بتحقيق األغراض اليت من أجلها علىال
العلمية ، حبيث تساير النهضة ك بإاض اللغة العربية وتطويرهاأنشئ، وذل

ما يستحدث من املعاين ، وتصلح موادها للتعبري عوالفنية يف مجيع مظاهرها
  .)واألفكار

 ضمن احلدود املذكورة ، يقول هكذا إذن جيب أن يفهم التطوير أي
إن فصاحة العربية : (الرافعي ـ وهو من أئمة البيان والبالعة يف عصرنا ـ 

ليست يف ألفاظها ، ولكن يف تركيب ألفاظها ، كما أن اهلزة والطرب 
وليس عندنا يف : (ويقول ) . ليست يف النغمات ، ولكن يف وجوه تأليفها

م من أن يظن امرؤ أن اللغة باملفردات ، وجوه اخلطأ اللغوي أكرب وال أعظ
ومىت وفِّق كاتب يف ألفاظه ونسق : (ويقول  . )١() ال باألوضاع والتراكيب

                                 
حتت راية القرآن املعركة بني القدمي واجلديد تأليف مصطفي صادق الرافعي ص )  ١(

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ، املكتبة العصرية ، صيدا ـ بريوت ٥٩ ، ١٩
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ألفاظه فقد استقامت له الطريقة األدبية ، وجاء أسلوبه يف الطبقة العالية من 
الكتابة ، وأكثر كالم العرب خيرج على هذا الوجه فتراه بليغا يف أدائه،  

   .)١()  وراء ذلكعينا يف ألفاظه ، متينا يف عباراته ، وال طائل من املرصين
إذن تركيب األلفاظ وحسن استعماهلا هو ما جيب السعي لتعلُّمه ، 
وضم الكلمات بعضها إىل بعض ضما سليما يراعي خصائص العربية وسننها 

لقرن ـ جهال هو ما جيب العمل على إتقانه ، وقد أساء إىل العربية يف هذا ا
ا أو جتاهال ـ كثري من املترمجني فنشروا عشرات التراكيب اليت ال توافق 

  .قواعد اللغة ، وقلَّدهم يف ذلك أالف الكاتبني ، وال أقول الكتاب 
  :ـ أسباب تدين مستوى األداء بالعربية لدى املتعلمني ٢

ة، ففي مطالع العصر احلديث كان املتعلمون ِقل: مثة عدة أسباب 
ولكن كان معظمهم جيد املعرفة بالعربية؛ ألنه كان يأخذ علمه عن معلمني 
مقتدرين ، ومن الكتب الشائعة آنذاك ، وأكثرها مصوغ بلغة عربية جيدة 
أو سليمة على األقل، مث ازدادت نسبة املتعلمني خصوصا يف النصف الثاين 

فق هذه الزيادة هبوطٌ من هذا القرن زيادة كبرية يف معظم البالد العربية، ورا
م واملتعلمني ، والكتب اليت يكتبوا ويقرءوا ، علىملحوظ يف مستوى الت
  : وساهم يف هذا اهلبوط 

م االبتدائي واإلعدادي يف كثري علىأوالـ التوسع السريع جدا يف الت
م يف هاتني املرحلتني احلساستني بأشخاص علىمن البلدان العربية، وإناطة الت

. غري مؤهل تأهيال يكفي للنهوض ذه املهمة العظيمة الشأن معظمهم 
                                 

   .٩٣ السفود نظرات يف ديوان العقاد تأليف مصطفي صادق الرافعي ص على)  ١(



٢٧٦ المحور الثاني

) الصحف واالت(املقروءة : ثانياـ انتشار ما صار يسمى وسائل اإلعالم 
ومن املؤمل أن هذه ) . حمطات التلفزة(واملرئية ) حمطات اإلذاعة(واملسموعة 

، فيتأثر ا الوسائل كلها تنشر فيما تنشر لغة العامة، واخلطأ اللغوي وترسخه
حبكم انتشارها الواسع عشرات املاليني من املتعلمني وغريهم ، وقد 
يتخذوا قدوة هلم ، علما بأن القائمني على هذه الوسائل غري مؤهلني 

ثالثاـ استخفاف املتعلمني ـ فضال عن بقية الناس ـ ... التأهيل الكايف 
...  ال يعيب صاحبه باللغة العربية ، والنظر إىل اجلهل ا على أنه أمر

وكيف يعيبه وحمطات اإلذاعة والتلفزة العربية بقنواا اليت ال حتصى تقدم 
  أغلب براجمها بلغة العامة ، أو بلغة كثرية األخطاء ؟

  :ـ سبل التمكن من العربية٣
إن احلد األدىن املطلوب هو التمكن من العربية السليمة ، وميكن بعد 

قال ابن  . يحة، مث الفصحى يف املرحلة األخرية ذلك السعي للتضلُّع من الفص
إن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة احلفظ : (خلدون يف مقدمته 

من كالم العرب حىت يرتسم يف خياله ـ الضمري عائد ملن يبتغي هذه امللكة 
 ، ويترتَّل بذلك منِزلَةَ عليه تراكيبهم فينسج هو عليهـ املنوال الذي نسجوا 

ن نشأ معهم ، وخالط عبارام يف كالمهم ، حىت حصلت له امللكة م
وهذا يعين أن املعول  . )١() املستقرة يف العبارة عن املقاصد على حنو كالمهم

 يف املقام األول هو احلفظ والسماع ، وبعد ذلك يأيت دور كتاب عليه
بادية ؛ القواعد ؛ وهلذا السبب كان األوائل يرسلون أبناءهم صغارا إىل ال

                                 
   .٥٦١ ص مقدمة ابن خلدون)  ١(



٢٧٧ لحن العامة في ضوء النحو والصرف 

ومن املهم أن ندرك . ليسمعوا اللغة الصافية وحيفظوها فتنشأ لديهم السليقة 
أننا مجيعا ـ يف العصور األخرية ـ ال منلك سليقة لغوية سليمة ؛ لألسباب 

 نا اكتساب العربية السليمةعلىاملذكورة يف الفقرة السابقة ، وهذا يعين أن 
 أوالـ بقراءة الكثري من النصوص كيف ؟. مثلما تكتسب اإلجنليزية السليمة

الفصيحة قراءة متأنية متروية ، مع إنعام النظر يف املفردات والتراكيب ؛ 
ا ، وحبذا تعويد أوالدنا منذ الصغر قراءة عليهحلفظها واستعماهلا والقياس 

األدب الصغري، األدب الكبري، كليلة : (هذه النصوص ، ومن هذه النصوص 
. للجاحظ ...) البيان والتبيني، احليوان، البخالء(والبن املقفع ، ) ودمنة

أليب الفرج ) األغاين(والبن قتيبة ، وسرية ابن هشام ، ) عيون األخبار(و
 صادق فيملصط) وحي القلم، كتاب املساكني، إعجاز القرآن(، واألصفهاين

وديوان أمحد . لطه حسني ) الوعد احلق، على هامش السرية(و. الرافعي
؛ إذ أين ميكنك يف هذه األيام أن تسمع ا السماع فنفتقر إليهأم... شوقي 

  لغة عربية عالية ميكن االقتباس منها ؟ 
املعجم الوسيط، : ثانياـ بالرجوع املتكرر إىل معجم لغوي مثل 

ومعجم منت اللغة للشيخ أمحد رضا، والقاموس احمليط للفريوبادي ، ولسان 
  ...س البستاين العرب البن منظور ، وحميط احمليط لبطر

جامع الدروس : ثالثاـ باالستعانة بكتاب جيد يف قواعد العربية مثل 
تاذ اللغوي الكبري  الغالييين ، وكتاب الكفاف لألسفيالعربية للشيخ مصط

قواعد اللغة العربية صوغا يناسب .، وقد أعاد فيه صوغ  يوسف الصيداوي
د لغتهم صافية نقية من غري املتخصصني والناشئني الراغبني يف معرفة قواع



٢٧٨ المحور الثاني

  ...شوائب النقاش واجلدال النحوي 
معجم : رابعا ـ باالطالع على بعض معاجم األخطاء الشائعة مثل

م ، ١٩٨٠، الطبعة الثانية ئعة حملمد العدناين، مكتبة لبناناألخطاء الشا
م ، ١٩٨٤ومعجم األغالط اللغوية املعاصرة حملمد العدناين ، مكتبة لبنان 

ار الثقافة والتراث ـ دمشق اء الكتاب لصالح الزعبالوي، دومعجم أخط
نطق ملروان البواب وإمساعيل ، ودليل األخطاء الشائعة يف الكتابة والم٢٠٠٧

  ... م ٢٠٠٤، سلسلة الرضا األدبية ـ دمشق مروة
مما سبق جند أن للكتابة العربية أمهية كبرية ؛ وأن األخطاء فيها أشد 

بالغ يف الثقة بالكاتب وال يتوقع اخلطأ منه وبالتايل خطورة؛ ألن املتلقي ي
ولعل يف . فاكتشاف اخلطأ قليل وتصويب هذه األخطاء حيدث تأثريا إجيابيا 

تنبيه الباحثني والعلماء والكتاب ممن يقعون يف هذه األخطاء نقطة بداية مهمة 
يف عالجها ، ليس على مستوى هذه الفئات فقط وإمنا لدى قطاع كبري من 
أفراد اتمع ؛ وذلك انطالقا من أن األخطاء اليت يقع فيها الصفوة تنتقل تلقائيا 

 .إىل الفئات اليت تتعامل معها وتستمر باستمرار ممارسة الصفوة هلا
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  املبحث الثالث
  ما وضعته العامة يف غري موضعه

كانت اللغة العربية ـ وما زالت ـ موضع عناية العلماء على مر 
إنا أنزلناه قرآنا : : " ع القرون ؛ ألا لغة القرآن قال تعاىل األزمان وتتاب

وكذلك أنزلناه : " وقال تعاىل ] ٢سورة يوسف آية " [عربيا لعلكم تعقلون 
لسان الذي يلحدون إليه : " وقال تعاىل ] ١١٣سورة طه آية " [قرآنا عربيا 

ولعل ] . ١٠٣سورة النحل آية " [أعجمي وعريب وهذا لسان عريب مبني 
من أهم مظاهر العناية ا احلرص على سالمتها من اخلطأ والدخيل ؛ إذ 
انربى العلماء للذب عن هذه اللغة الشريفة فألفوا كتبا كثرية كان هلا أثر 

ومن هذه الكتب . كبري يف صيانة اللغة وتنقيتها من اللحن والعامي والدخيل
  .انتقيت بعضا مما وضعته العامة يف غري موضعه 

هو اهللا األزيل قبل خلْقه ، ومل يزل واحدا يف أزليته ، : قوهلم ـ ١
وذلك كله خطأ ، ال أصل له يف كالم : قال حممد . وكان هذا يف األزل 

مل يزل عاملا، وال يصح ذلك يف :  الذي يف قوهلمعينالعرب ، وإمنا يريدون امل
دعون حلدود اشتقاق وال تصريف ، وقد أولع باخلطأ يف هذا أهل الكالم واملُ

وال . املنطق حىت غر هؤالء ذلك مجاعةً من اخلطباء ، فأدخلوه يف خطبهم 
،  كم كتابه وحياجيوز ألحد أن يصف اهللا عز وجل بغري ما وصف به يف حم

 ، ولو صحت الكلمة يف االشتقاق به اخلرب عن رسول اهللا بت ما ث أو
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  . )١(ومتكنت يف التصريف 
هذه صفةُ ذاتِه ، وهو مباين : رك وتعاىل ـ وكذلك قوهلم فيه تبا٢
  .بالذات 

يف " ذات " وال " ذو " وال جيوز أن يلحق األلف والالم : قال حممد 
حال إفراد وال تثنية وال مجع ، وال تضاف إىل املضمرات ، وإمنا تقع أبدا 

" وال " ذوه " وال " الذو : " مضافة إىل الظاهر، أال ترى أنك ال تقول 
" وال " مررت بذاته : " وال تقول " . ذواا " وال " ذوهن " ال و" ذومها 
وقد غلط يف ذلك أهل الكالم ، وأكثر احملدثني من الشعراء " . بذاا 

النحاس عن أصحابه ـ رضي  جعفر والكتاب والفقهاء ، وكذلك زعم أبو
   .)٢( اهللا عنهم ـ

 أبو جعفر وقد رد ذلك. اللهم صلِّ على حممد وآله : ولون يقـ و٣
إال إىل املظهر خاصة " آل" بن النحاس، وزعم أن العرب ال تستعمل إضافة 

اللهم صلِّ على حممد : والصواب : قال حممد .  ، وأا ال تضاف إىل مضمر
يا رسول اهللا إن : أن بشري بن سعد قال : " وعلى آل حممد ، ويف احلديث 

 فسكت رسول اهللا ك ؟ علىك ، فكيف نصلي علىاهللا أمرنا أن نصلي 
قولوا اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد : ال ق، مث  حىت متنوا أنه مل يسأله

                                 
فيما يف كالم العرب من الدخيل لشهاب  وشفاء الغليل  ،١١حلن العوام ص )  ١(

  .هـ ١٣٢٥ ، القاهرة  ٣٢الدين اخلفاجي 
/ ١ لقادر البغدادي ولب لباب العرب لعبد ا ، وخزانة األدب١٢حلن العوام ص )  ٢(

  .هـ ١٢٩٩ ، بوالق ٦٧
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صليت على آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت  كما
حدثنا قاسم بن أصيغ ، قال حدثنا : قال . على آل إبراهيم إنك محيد جميد

ويف هذا : قال حممد  . )١( ذكره ابن وضاح عن حيىي بن حيىي يف إسناد
احلديث الذي ذكرنا داللة على ما ذكره أبو جعفر مع أنا مل نره مضافا إىل 

   .)٢( مضمر ملن يوثق بعربيته
: قال حممد " . مينه " ـ ويقولون للموضع الذي حتط يف السفينة ٤

ق وهو مشت. ر فيه أكثر باملد ، والقص" ميناء " بالقصر و" مينا " والصواب 
نت وسكنت ت  وهو الفتور والسكون كأنه السفن جرىمن الوحىت قر

رب تبين ِمفعاال فيقصرون عوال " .مينا " هنالك ، فسمي مكانُ سكوا 
    :)٣( وميدون قال نصيب

من منها ذاهبات كأمميت***    رقَيم لة يف امليناء فُلْك٤(ِبِدج(   
  :وقال كثري بن عبد الرمحن 

  )٥(وقد لَج من أثقاهلن شحونُ   *** رن يف امليناء مث تركْنه تأطَّ

                                 
 ) .٢٧ ح(١١٦ / ٣البخاري ، كتاب التفسري صحيح احلديث يف )  ١(
   .١٥ ـ ١٤حلن العوام ص )  ٢(
   .١٨٦وشفاء الغليل  ، ١٩ـ ١٨حلن العوام ص )  ٣(
لندن  ، ٢/ ١١٤حتقيق برونله بن والد واملمدود على حروف املعجم القصور امل)  ٤(

   .٤١٦/ ١٥) وىن(العرب  ولسان  ، ١٩٠٠ـ ليدن 
بن ا ، ومقصور ٢٢٤/ ١٣) شحن (٢٤/ ٤) أطر (٤١٦/ ١٥) وىن(اللسان )  ٥(

   .٥/ ١١٤والد 
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   .)١(" مصنعة"و" ِصنع"و" حصر"و" ٍحبس"ويقال للمينا أيضا  .أي امتأل
: قال حممد " . دشيش " ـ ويقولون ملا طُحن من البر وغريه غليظا ٥

ه جشا ، فهو باجليم ، يقال جششت البر أَجش" جِشيش " والصواب 
 ،طحن كاهلرس  واش رحا جيش ا البر وغريه جمشوش وجشيش ، وهو

أنه يطحن طحنا ين يع  )٢(مر الزواِن ِمطْحن اجلَِشيِش  :وقال رؤبة بن العجاج
واجلريش مثل اجلشيش ، ومنه امللح اجلريش كأنه جرش حىت تفَتت . غليظا

   .)٣( ، فهو جريش وجمروش
. واملتفصح منهم فَتاتة " ِفتاته"ون ملا سقط من اخلبز خاصة ـ ويقول٦

اجلميع وهو اسم ملا تفتت من كل " فُتات"و" فُتاتة"والصواب : قال حممد
شيء ، وهذا البناء على فُعالة يأيت امسا ملا سقط من الشيء ، وملا بقي منه ، 

هو اسم ملا يسقط مما النخالة ، والبراية ، والسقاطة ، و: وما أخذ منه مثل 
   )٤(تنحته أو تربيه، والصبابة وهي بقية املاء 

  :وأنشد لزهري
                                 

  .هـ ١٣٢١ ـ ١٣١٦ ، بوالق ٥٣/ ١٠  يف اللغة البن سيده املخصص) ١(
، م١٩٠٣، ليبزج ٧٧ ص ٢٨/١٨قبن العجاج حتقيق أهلورت ديوان رؤبة )  ٢(

 .١٧٣/ ٦) جشش(للسان ، وا ٥٢/ ١ومجهرة 
يف إزالة الرطانة البن  ، واجلمانة ٨٧، وشفاء الغليل  ٢١ ـ ٢٠حلن العوام ص )  ٣(

نظر ذيل يوم ، ١٩٥٣القاهرة  ، ٢١حتقيق حسن حسين عبد الوهاب ) ؟(اإلمام 
مع فصيح (ثعلب ملوفق الدين البغدادي نشر حممد عبد املنعم خفاجي فصيح 
  .م ١٩٤٩، القاهرة١٦/ ١٩) ثعلب

   .١/ ١٣ ، وانظر اجلمانة ٣١ ـ ٣٠حلن العوام ص )  ٤(
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   )١(نزلْن به حب الفَنا مل يحطَِّم    كأن فُتات الِعهن يف كل مرتٍل
قال " خرشف " بت الكثري الشوك املنبسط باألرض نـ ويقولون لل٧

. رشف نبت خِشن الشوك احلَ: حرشف ، وقال أبو نصر  والصواب: حممد 
ولذلك قيل للرجالة يف احلرب حرشف ؛ ، هو احلَرشف  : علىوقال أبو 

: وقال أبو حنيفة ... تشبيها يف اجتماعهم ورفعهم الرماح ذا النبت 
وقال . احلَرشف أخضر مثل اِحلرشاء ، إال أنه أخشن منها ، وله زهرة محراء 

   .)٢( قلوس السمكةاحلَرشف : بعض اللغويني 
" ـ ويقولون للذي يصب فيه املاء يف الِقرب ، والزيت يف الزقاق ٨

ع ، واجلم" ِقمع " والصواب : قال حممد " . أقمية " وجيمعونه على " ِقماء 
ويف . وِضلَع " ِضلْع " مثل " ِقمع : " وفيه لغة أخرى يقال " أقماع "

مث ارمحوا  : " قال  عن النيب احلديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
ترمحوا واغفروا يغفر اهللا لكم ويلٌ ألقماع القول ويل للمصرين الذين 

 يعين الذين يستمعون القول وال  .)٣( "يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون

                                 
، لندن ٩٤ ص ١٣/ ١٦ق حتقيق أهلورت ) يف العقد الثمني(بن أيب سلمى ديوان زهري )  ١(

مكتبة مشكاة  ، ٣١٥/ ٣ يف اللغة للجوهري من الصحاح) تفت(ومادة  ،م ١٨٧٠
  .٦٥/ ٢) فتت( وهو غري منسوب يف اللسان ، ١٦٥/ ١٥واللسان اإلسالمية ، 

   .٤٢ ـ ٣٧حلن العوام ص )  ٢(
، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا ، واألدب املفرد ) ٦٥٤١ح  (١٦٥/ ٢مسند أمحد )  ٣(

) ٣٨٠ح  (١٣٨/ ١حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ) هـ٢٥٦ـ ١٩٤(البخاري اجلعفي 
   .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت ، الطبعة الثالثة 
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يريد أن املواعظ تدخل آذام وخترج عنها، كالقمع الذي ال . يعملون به 
وإمنا قيل له القمع؛ألنه .  هو أبدا يجوزه إىل غريهيستقر فيه ما صب فيه، إمنا

ويقال لإلنسان قد انقمع . يقال منه قمعت اإلناء أقمعه . يدخل يف اإلناء 
 )القول ألقماع ويل: ( فقوله .وقَمع إذا دخل يف الشيء، أو دخل يف بعضه 

ح واألقماع بفت، أي شدة هلكه ملن ال يعي أوامر الشرع ومل يتأدب بآدابه 
مع بكسر القاف وفتح امليم وتسكن اإلناء الذي جيعل يف رأس اهلمزة مجع ِق

شبه استماع الذين يستمعون القول وال يعونه وال ، الظرف ليمأل باملائع 
ا جمتازا كما عليهيعملون به باألقماع اليت ال تعي شيئا مما خيلو فيها فكأنه مير 

 )القول ألقماع ويل(از مير الشراب يف القمع كذلك قال الزخمشري من ا
أي )ويل للمصرين على الذنوب(وهم الذين يستمعون وال يعون انتهى 

ا فلم عليها الذين يصرون على ما فعلوا يقيمون عليهالعازمني على املداومة 
 حال أي يصرون يف حال علمهم بأن ما )وهم يعلمون(يتوبوا ومل يستغفروا 

عظم من الذنب أو يعلمون بأنه فعلوه معصية أو يعلمون بأن اإلصرار أ
  .)١( يعاقب على الذنب

: قال حممد . إذا رِمدت عينيه " رمد " أصاب فالنا : ـ ويقولون ٩
رِمدت عينه ترمد رمدا : يقال . وهو وجع يصيب العني " رمد " والصواب 
  :قال متيم ابن مقبل. مرمود وأرمد فهو رِمد و

  )٢( كما اعتاد مرمودا من الليل عائره *** ي الذي أنا حاذرهتأَويِني دائ
                                 

   .٤٧٤/ ١فيض القدير )  ١(
 = "م١٩٦٢، دمشق ١٥٢ ص ١/ ٢٠ق حتقيق عزة حسن ديوان متبم بن مقبل )  ٢(
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  .والعائر هو الرمد مثل الشاهر . عرت عينه أعورها: يعين ما يعور بصره، يقال
  )١(أمل تغتمض عيناك ليلةَ أرمدا : قال األعشى .يلة أرمد إذا مل ينمويقال بات بل

بإسكان امليم فهو املوت ، " لرمد ا" فأما ... مكان فيما زعموا "  فأرمد "
ورمدنا القوم إذا . رمدت الغنم إذا هلكت من برد أو سقيع عن يعقوب: يقال 
  .م قتال ، ومنه عام الرمادة ؛ ألن األموال فيه هلكتعليهأتينا 

: قال حممد .  )٢( "همايا " " اِهلميان " ـ ويقولون جلمع ١٠
" . ِسرحان " مله يف التصغري واجلمع حممل وحم" همايني " والصواب 

موصل كتايب : ني كتب إىل رجل من أدباء اخلدمةيوحدثت أن بعض الشهيد
  :  فكتب إليه بأبيات أوهلا. إليك رجل من جتار اهلمايا 

   البراياأيوأنت قَِرم قد س ***  مجعت ِهميانا على همايا
مهْيان بن "  مسي هوب...ى الشيء إذا سال ِفعالن من هموِهميان عندي

  .الراجز " قحافة 
الصواب  :قال حممد". عرعار" اجلبال ـ ويقولون لشجر يكون يف١١

  :قال بشر بن أيب خازم" عرعر " 
   ...)٣(حلافاته بانٌ ِطوالٌ وعرعر  ***  يِزلُّ العصم عن قُذُفاِتهوصعٍب

  ــــــــــــــ
 . ١٣/٣٦٠) كمن(ويف اللسان " اعتاد مكمونا ...الداء   =

 ص ١/ ١٧ق حتقيق جاير ) الصبح املنري يف شعر أيب بصري(ديوان األعشى )  ١(
 .)بتصرف(٤٠ـ٣٩م، وحلن العوام ص ١٩٢٨، لندن ١٠١

  ) .بتصرف (٥٢ـ ٤٧حلن العوام ص )  ٢(
 =م ١٩٦٠، دمشق  ٨١ ص ٢/ ١٦ق حتقيق عزة حسن ديوان بشر بن أيب خازم )  ٣(
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" صواب وال: قال حممد " . سلْعة " ع ـ ويقولون ملا بيع من املتا١٢
  .سلَع الرجل إذا كثرت ِسلْعتهأَ: ويقال" ِسلَع " بكسر أوله، واجلمع " ِسلْعة 

قال . وقد أذَّن األول ، وأَذّن العصر " اآلذان " مسعنا : ولونـ ويق١٣
على وزن فَعال ، وقد أُذِّن " األذان " والصواب . وذلك كله خطأ: حممد

وأنشدنا أمحد بن سعيد . "اَألِذين"رى يقال وفيه لغة أخ.  ، وبالعصر باألول
 هل تشهدون من املشاعر :قال أنشدنا الشيزِري جلرير يهجو األخطل 

  )١(أو تسمعون لَدى الصالة أَِذينا   مشعرا
قال . كذا ، فيكسرون اهلمزة " بِإمارة " ِسر إىل فالن : ـ ويقولون١٤

وقال األفوه . بفتح اهلمزة ، وهي العلَم والسعة " بأَمارة " والصواب : حممد
  )٢(لدى اإلبرام لألمر واألذناب أكناد] أَمارة الغي أن تلْقَى اجلميع: [األودي 

" فالوالية ، و" اإلمارة " فأما ... ويقال أيضا معناه املوعد والوقت 
  ــــــــــــــ

 ، ٨/ ٦٢٥شرح حممد القاسم بن بشار األنباري حتقيق اليل ت ا، واملفضلي  =
البن السكيت حتقيق أمحدشاكر وعبد السالم  ، وإصالح املنطق م١٩٢٠بريوت 
 ، ٧٧١/ ٢عن الصحاح ) غفر(ومادة م، ١٩٥٦القاهرة ، ٥/ ١٢٨هارون 
  .٢٧٨/ ٩من اللسان ) قذف( ، ومادة ٢٨/ ٥واللسان 

واللسان هـ  ، ١٢١٣القاهرة  ، ٢/ ١٥١: ٢بن عطية اخلطفي ديوان جرير )  ١(
  .١٢/ ١٣) أذن(

 ص مجع وحتقيق عبد العزيز امليمين ) يف الطرائف األدبية (ديوان األفوه األودي)  ٢(
، القاهرة  ٢٢٥/ ٢أليب على القايل وهو يف األمايل م ، ١٩٢٧هرة القا، ١٠

سقط جزء من صدر " ... يلقى اجلميع لذي اإلبرام " من قصيدة، وفيه م ١٩٢٦
 .البيت فيه الشاهد ، وهو ما بني املعقوقني 
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  :قالت صفية . املؤامرة " اِإلمارة 
  )١(يقيم الكَيد فينا واإلماره     عمٍرو رسوالأال بلِّغ بين 

والصواب : قال حممد . )٢(على كذا " معِزم " فالن : ـ ويقولون ١٥
قد أعزم : وتقول العرب . عزم يعزم فهو عازم : تقول . على كذا " عازم " 

   .عليهلو أعِزم أي قد يظهر يل وجه الصواب لو تفقدته بالعزم 
" ِقثّاء " والصواب : قال حممد . فيفتحون " ثّاء قَ" ـ ويقولون ١٦
بضم " قُثّاء "  أن بعض بين أسد يقولون علىوزعم أبو " . ِقثّاءة " والواحدة 

سورة البقرة آية " [من بقلها وقُثّائها : " أوله وقال قد قرأ حيىي بن وثاب 
" يقال هلا وإمنا " شعرور " واحدها " شعارير " ويقال لصغار الِقثاء ] . ٦١

وقد أقثأت األرض ، . مزرعة املَقْثَأَة واملقْثُؤة : ويقال  . )٣(ِلزغَِبها " شعارير 
  . وأقثأ القوم . كثر ِقثاؤها 
وقال " . قُنفط  " )٤( لون للدويبة امللبسة الظهر بالشوكوـ ويق١٧

 مثلُ: قال األخطل . واجلمع قنافذ " قُنفَذ "و" قُنفُذ " والصواب : حممد 
تاجون قد بلغدالقناِفِذ ه   رجم هسوآ ٥(جنرانَ أو بلَغت(  

                                 
 حتقيق أمحد لمرزوقي لحلماسةديوان االبيت لصفية بنت عبد املطلب يف شرح )  ١(

 .م ١٩٥٣ ـ ١٩٥١القاهرة  ، ١٢/ ١٧٨٨: ٤ الم هارونأمني وعبد الس
   .٥٩ـ ٥٨حلن العوام ص )  ٢(
 " .مسيت بذلك ملا عليها من الزغب  " ٦/ ٦: ١٢يف املخصص )  ٣(
   .٦٣ـ ٦١حلن العوام ص )  ٤(
 = إبراهيم والسيد شحاتة أبو الفضليف اللغة واألدب للمربد حتقيق حممد البيت يف الكامل )  ٥(
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. وهي األرض اليت فيها طني وحجارة " قُنفذ برقة " والعرب تقول 
" ويقال لذكر القنافذ " . حية محاط " و" تيس حلَّب : " كما يقولون 

ين على ظهٍر شيهِم لَترتِحلَن م: وقال األعشى . وبه مسي الرجل " الشيهم 
ويقال للقنفذ " .دالدل " ومجعه " الدلْدل " والعظيم اجلسم منها يسمى  )١(
  ."ذهبوا إسراء أنقَد :" ويقال يف بعض األمثال" . األنقَد"

" قال حممد والصواب جئت من " . برا " جئت من : ـ ويقولون ١٨
 را " وذهبت " برخالف الِك" . ب روالب ة . وهو أيضا ضد البحر . نيروالب

  .منسوبة إىل البر ومجعها براِري 
" قَرنفُل"قال حممد والصواب .بضم الراء " قُرنفُل ")٢( ـ ويقولون١٩

  ... أتت ثالثة يف هذا البناء الزيادةوكذلك حكم النون إذا . على مثل فَعنلُل
: قال حممد " . مقُود" دابة  للحبل الذي يقاد به ال)٣( ـ ويقولون٢٠
وال أعلم " . مقاويد " و" مقاود " واجلمع " ِمقْواد " و" ِمقْود " والصواب 

  ــــــــــــــ
  .٩٤/ ٨ ، واملخصص ٨٢٢/ ٢) جنر(والصحاح م ، ١٩٥٦لقاهرة ا ، ٣٧٠/ ١  =

" لئن جد أسباب العداوة بيننا "  وصدره ٩٥ ص ٤٥/ ١٥ديوان األعشى ق )  ١(
، وتاج ٣٢٨/ ١٢، واللسان ٩٦٣/ ٥من الصحاح ) شهم(وهو يف مادة 

هـ ، ١٣٠٦القاهرة  ، ٣٦١/ ٨العروس من جواهرالقاموس للزبيدي 
نشر عبد اهللا البستاين  ، ٣٣٢/ ٦دب الكتاب للبطليوسي يف شرح أواالقتضاب 
  . ٢٢٣/ ٣  اللغة ، ومقاييس٧٢/ ٣ومجهرة اللغة م ، ١٩٠١ـ بريوت 

   .٦٤حلن العوام ص )  ٢(
   .٧٦ص  حلن العوام)  ٣(
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  .من املعتل " مفْعل " يف كالم العرب 
ويعودون " موس " ـ ويقولون للحديدة اليت يقطع ا ويحلق ٢١

  : حىت قال بعض شعرائهم " أمواسا " فيجمعوا 
من ن ِريتمبوِسه ***  وِسهِجم ومن فُلُب هتيِلح لِّقَتوح  

وزعم . تقول هذه موسى حديدة " موسى " والصواب : قال حممد 
أَوسيت رأْسه إذا : مفْعل مذكر ، وصرف له ِفعال فقال " موسى " األموي أن 

" ى أن األلف يف عل وأكثر اللغويني. موسى فُعلَى مؤنثة : وقال الكسائي . حلقته
ومذهب سيبويه أنه ال يكون . لغري التأنيث ؛ولذلك ما يلحقوا التنوين " موسى 

   ....)١( "مواس " على " موسى " وجيمع ... فُعلَى واأللف لغري التأنيث 
: قال حممد .  حىت اآلن عينمب" عاد " مل أفعل هذا : ـ ويقولون ٢٢

وعاد أيضا مجع . فاسم األمة " عاد " فأما " .بعد " والصواب مل أفعل هذا 
   .)٢( ه له هاهناجعادة ، وال و

والصواب : قال حممد . فيضمون " سفَرجلة " و" سفَرجل "ـ ويقولون ٢٣
 علُلفَوليس يف الكالم من اخلماسي الصحيح شيء على مثال . بالفتح " سفَرجل " 

قال : عن أنس قال " ... اء القلب خذْهب بطأكل السفَرجل ي" ويف احلديث ... 
   .)٣( "فذكره والطخاء الثِّقل ، والظلمة  : " رسول اهللا 

                                 
  ).بتصرف (٨٠ـ ٧٨حلن العوام ص )  ١(
   .٨٤ـ ٨٣ص  حلن العوام)  ٢(
م ، ١٩٤٨ ـ ١٩٤٥القاهرة  ، ٧٩/ ٣يف غريب احلديث للزخمشري الفائق )  ٣(

 .) بتصرف (٩٠ـ ٨٩ص  حلن العوام، و٩/ ٢٧٠: ٢واألمايل 
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؛ "مطيقةٌ" والصواب : قال حممد " . طائقَة "  دابة )١( ـ ويقولون٢٤
محل الدابة فوق طاقَتها ، وفوق إطاقَتها ، : ويقال . ألنه من أطاق إطاقة 

  .ا مطيعة من ناا ال تصريها أ. وفوق طَوِقها 
" وجيمعونه على . القميص يريدون الواحد " أزرار " ـ ويقولون ٢٥

" . أزرار " واجلمع . القميص " ِزر " والصواب : قال حممد " . أَِزرة 
وأزره وزرره إذا جعل له . ويقال زر قميصه يزره زرا إذا شد على نفسه 

  .يقال أزررت القميص إذا جعلت له أزرارا : ل اليزيدي وقا. أزرارا 
" . قوادمي " فيلحقون األلف وجيمعونه على " قادوم " ـ ويقولون ٢٦
  يا ابنةَ عجالنَ ما أصبرِني: وأنشد " . قَدوم " والصواب : قال حممد 

   ومٍت بالقَدحطُوٍب كن٢(على خ(  
" بالتشديد وجيمعوا على " وم قَد: " وعامة أهل املشرق يقولون 

  ...وذلك أيضا خطأ " قَدادمي 
" والصواب : قال حممد . فيفتحون أوله " نيُء " ـ ويقولون حلم ٢٧

هذا حلم ِنيء بين النيوء ، وقد أنأت : بكسر النون واهلمزة ، يقال " ِنيِء 
  : قال اهلذيل . ه بالفتح فهو الشحم بعين" الين " فأما . اللحم أُنيئُه إناءة 

  )٣(بالني فهي تثُوخ فيها اإلصبع  *** قَصر الصبوح هلا فَشرح لَحمها

                                 
   .٩٨ص  حلن العوام)  ١(
 ، ١١/ ٥٠٤البيت للمرقش األصغر يف املفضليات  ، و١٠٠حلن العوام ص )  ٢(

 ) .يا بنت( وفيه ٤٧١/ ١٢) قدم(واللسان 
 =،  ١٦/ ١ ديوان اهلذليني البيت أليب ذؤيب يف ، ١٠٤ـ ١٠٣حلن العوام ص )  ٣(
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ويقال نوت الناقة تنِوي نيا ونواية إذا سِمنت وهي ناوية من نوٍق ِنواٍء 
  .عن األصمعي 

: قال حممد". حصرم " مل ينضج من الفواكه ـ ويقولون ملا٢٨
رم قَوسه إذا شد صح: ال قوأصل احلَصرمة الشدة، ي" ِحصِرم " واب والص

وترها ، وحصرم حبله إذا أحكم فَتلَه ، ورجل ِحصِرم إذا كان خبيال ، 
   ...)١( والتمرة اليت مل تنضج ِحصِرمة أي شديدة

للذي شأنه الطَّوع ويسمون به " مطْواع " ـ  ويقولون غالم ٢٩
بكسر أوله على مثال " ِمطْواع"والصواب : قال حممد .  كذلك املسمى
ويقولون . وليس شيء يف الكالم على مثال مفْعال بضم امليم . ِمفْعال 
إذا سدته سدت : قال املنتخل اهلذيل " . ِمطْواعة " و" ِمطْواع " للرجل 
  )٢(ومهما وكَلْت إليه كفاه  ِمطْواعةً

: فال حممد". ِمقْالةٌ" وغريه لذي يقلى فيه الَحبـ ويقولون للظرف ا٣٠
ضا لغة قَلَوت احلب يف اِملقْلَى قَلْوا ، وقليت أي: تقول. بال هاء" ِمقْلَى"صواب وال

 أشعاركم إن من أجود: قيل لبعض األعراب...  وقد تقَلَّى احلب فهو متقَلٍّ.ضعيفة

  ــــــــــــــ
 ، ٣٤٩/ ١٥) نوى(، واللسان م ١٩٥٠ ـ ١٩٤٥مطبعة دار الكتب بالقاهرة   =

  .٧٨/ ٢ومجهرة اللغة 
   .١٠٥ ـ ١٠٤ حلن العوام ص)  ١(
 ، ٢٤٠/ ٨) طوع( ، واللسان ٢٠/ ٢البيت يف ديوان اهلذليني  ، و١٣٠ ص حلن العوام)  ٢(

 .م ١٩٥٤، القاهرة  ٣٠٦/ ١  الفضل إبراهيم حتقيق حممد أبواملرتضيالشريف وأمايل 
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  .)١(  تقلى، وقلوبناإمنا نقوهلا: قال.ما كان يف املراثي 
" والصواب : قال حممد . يبنوا على سكْران " سكرانة " ـ ويقولون ٣١
أن قوما من بين : وذكر يعقوب" . ريان " و" ريى"مثل " وسكْران" و" سكْرى 

. ولبين أسد لغات يرغب عنها . وذلك ضعيف رديء " سكرانة " أسد يقولون 
  ...)٢(ناكري ال يؤخذ البين أسد يف اللغة م: وقال أبو حامت 

: قال حممد. األوىل فيكسرون الدال" جماِدي " ـ ويقولون ٣٢
: اِلي إال واهلاء الزمة له حنووليس يف الكالم فُع. "جمادى " والصواب 

  :وقال الشاعر. فارية ، وصراحية ، وعقُراسية
  )٣(زانَ جنايب عطن منِضف  ***  إذا جمادى منعت قَطْرها

. "ِضيع " وجيمعوا على " يعة ضو" ـ ويقولون يف تصغري ضيعة ٣٣
. بكسر أوله " ِضييعة " وإن شئت قلت " ضييعة " والصواب : قال حممد 

  .)٤( "ِضياع " واجلمع . وكذلك كل ما كان أصله الياء من هذا املثال وحنوه
قال " .  ِميضاةٌ "وبعضهم يقول " ِميضة " ـ ويقولون للمطْهرة ٣٤

وأصل الياء الواو " . مواضئ"واجلمع . باهلمزة " ميضأة " ب والصوا: حممد 

                                 
   .١٤١ـ ١٤٠ ص حلن العوام)  ١(
  ) .بتصرف (١٦٢ص حلن العوام )  ٢(
والشهور الح يف األيام والليايل البيت ألحيحة بن اجل ، و١٦٣ص حلن العوام )  ٣(

/ ٩) غرف(واللسان م ، ١٩٥٦القاهرة  ، ٦/ ١١للفراء حتقيق إبراهيم اإلبياري 
  .٢٦٨/ ٩ )غضف (٢٦٦

   .١٧٤ صحلن العوام )  ٤(
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. من الوضوء" ِمفْعلةٌ"النكسار امليم، وهي ؛  وإمنا انقلبت"ميضأةٌ"يف 
الوضوء املاء : ويقال . ءة ، وأصله من الوضاالطهارة للصالة: والوضوء

على " امليضأة"جيمعون والعامة . ئ بالضم فعل املتوض، والوضوء نفسه
   .)١(والصواب ما قدمناه" ِميض"

: قال حممد . فيلحقون اهلاء " عروسة " امرأة : ـ ويقولون ٣٥
وأما مجع املذكر " . عرائس " و" عروسات " واجلمع " عروس " والصواب 

   .)٢( وقد حلن يف هذا رجل. عن األصمعي " أعراس " و" فعروسون " 
قال " . ذو " حيسبوا . ام ما رأيته من ذي أي: ون ـ ويقول٣٦

"  فمن العرب من يقول ويف منذ ومذ لغات. أيام " منذُ " والصواب : حممد
" ِمذْ " و"ِمنذُ "بكسر امليم، ويقولون " ِمذْ"فيضم الذال ومنهم من يقول " مذُ

   .)٣( وهي لغات لبعض هوازن
ثية املعتلة العني على مثال ما ـ ويقولون فيما كان من األفعال الثال٣٧

أُِبيع الثوب ، : حنو  " أُفِْعلَ " مل يسم فاعله بإحلاق األلف ، فيبنون على 
والصواب : قال حممد . وأُقيم على الرجل ، وأُخيف ، وأُدير به ، وأُسري به 

ِبيع الثوب ، وِخيف الرجل ، وِدير به ، وِقيم : يف هذا إسقاط األلف فتقول 
بعت ، : ل ذلك بك قلت فإذا أخربت عن نفسك أنه فُِع. وسري به  ، عليه

فْتوأُِخ: ، والعامة تقول وخ تقْأُِبعومن العرب من يقول يف مثل هذا. ت :
                                 

   .١٧٥ ـ ١٧٤ص املرجع السابق )  ١(
   .١٩٣ ص املرجع السابق)  ٢(
   .٢٠٢ص املرجع السابق )  ٣(
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   .)١( ِبعت وِخفْت ، ومنهم من يشم الضم يف أوله
والوٍِشاح نظمان من : قال حممد " . ِوشاح" ـ يقولون للثوب ٣٨

ينهما ، ويعطف أحدمها على اآلخر ، وتتوشح به املرأة على لؤلؤ يخالف ب
ويسمى " . وشاح " وروى الفراء " إشاح " و" ِوشاح " يقال . كشحها 

  :وقال اهلذيل يصف سيال . الِوشاح كشحا؛ ألنه على الكشح يكون 
ساوكأنَّ الظِّباَء كُشالن ٢(ِء يطفُون فوق ذُراه جنوحا  ***  ح(  

ض الظباء الاليت طفون على املاء موتى ببياض الودع وهو شبه بيا
  ...اخلرز يف الِوشاح 

: قال حممد . إذا كان يزيد يف وزنه " واٍف " درهم : ـ ويقولون ٣٩
وكذلك الوايف .  بزنته يفوهو الذي و. والوايف الذي ال زيادة فيه وال نقص 

 وتقول استوفيت .وهو الذي مل يذهب االنتقاص جبزئه " العروض " يف 
 يفو: ومنه قوهلم. حقي من فالن إذا قبضته منه وافيا بال زيادة فيه وال نقص

أنه مر على قوم تقرض شفاهم : " )٣(ومنه احلديث . ِشعره إذا متَّ فهو واٍف 

                                 
   .٢٠٥ـ ٢٠٤ ص املرجع السابق)  ١(
ق حتقيق يوسف هل ، البيت يف ديوان أيب ذؤيب  ، و٢٠٦ ص  حلن العوام)  ٢(

 ، ومادة ١٣٢/ ١ اهلذليني ، وديوانم ١٩٢٦، هانوفر  ٢٩ ص ١٣/ ٢٥
  .٢١٢/ ٢ ، والتاج ٥٧٢/ ٢من اللسان ) كشح(

 ، ٢٢٧/ ٤يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ، والنهاية ١٧٥/ ٢الفائق )  ٣(
  .٣٩٨/ ١٥) ويف(واللسان م ، ١٣٢٢القاهرة 
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   .)١( "كلما قُرضت وفَت 
" . أواين " وجيمعونه على . لإلناء الواحد " آنية " ـ ويقولون ٤٠
إناء وآنية ، مثل : أَفِْعلة وهو مجع اإلناء تقول " اآلنية " وإمنا : قال حممد 

  :قال زهري . إزار وآزرة ، ومحار وأمحرة 
  )٢(من الكلمات آنيةٌ ِمالَء  *** معلىلقد زارت بيوت بين 

وقال مالً إمنا هو للجمع ، . آنية مالً : وروى بعض مؤديب العربية 
والصواب إناء مآلن ، . يس بشيء مقول فأخطأ خطأً ثانيا ؛ ألن مالً ل

  .وجرار ِمالُء . وآنية ِمالُء  . يوجرة مأل
"  الوادي "و: قال أبو بكر . للنهر خاصة " الوادي " ـ ويقولون ٤١

على " أودية " ورمبا استقر فيه املاء ، واجلمع . كل بطن مطمئن من األرض
  :دؤادقال ابن أيب . غري قياس 

  )٣(آكل من حوذانه وأَنِسلُ  ***  مبِقلُعاشين بعدك واٍدأ
استراض : ويقال. سقط مين النسيلُ وهو الشعرأي أمسن حىت ي: أَنِسلُ 

  .رمل خيالطه طني : والسهلَة . الوادي إذا استنقع فيه املاء ، عن الكسائي 

                                 
   .٢١٠املرجع السابق ص )  ١(
) بشرح األعلم (٧٨ ص ٤٩/ ١ديوان زهري ق  ، و٢١٤ص املرجع السابق )  ٢(

 .م ١٩٢٤، مطبعة دار الكتب بالقاهرة  ١١/ ١٦٣
 الآليل يف شرح أمايل القايل للبكري مسط ، و٢٤١ـ ٢٤٠ ص املرجع السابق)  ٣(

/ ٦) عيش(واللسان هـ ، ١٣٥٠القاهرة  ، ٥٧٢/ ١ حتقيق عبد العزيز امليمين
  .٢٣١/ ٧) بقل( ، والتاج ٦٠/ ١١) بقل (٣٢١
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لبون ال" و: قال أبو بكر . اليت هلا اللنب خاصة " لَبون " ـ ويقولون شاة ٤٢
  .)١(أيضا اخلليقة أن يكون هلا لنب ، وإن مل تكن ذات لنب" اللبون " و. ذات اللنب " 

. ة خاصة رِسللغطاء الذي يكون على اَأل" حلاف " ـ ويقولون ٤٣
كل ما التحف به من ثوب أو برد " اِمللْحفة " و" اللِّحاف " و: قال أبو بكر

   .)٢( أو كساء يف حال قيام أو قعود أو اضطجاع
ملا خمرت به املرأة رأسها من شقاق احلرير خاصة " ِخمار " ـ ويقولون ٤٤

ويف . كل ما مخرت به الرأس من ثوب وما أشبهه " اِخلمار " و: قال أبو بكر . 
كل ما واراك من شيء " اخلُمر " و" . خمروا اآلنية ، وأوكئوا السقَاء : " احلديث

  .)٣( كان ميسح على اخلفني واخلمار  عن بالل أن رسول اهللا... 
قاله " اجترت: "والصواب. اشترت الدابة خطأ : ـ ويقولون٤٥

  .)٤(واألمر فيه سهل لقرب املخرج . الزبيدي
. والصواب تسكينه كشأْمة" . رة يس" و" نة مي" خذ : ـ ويقولون٤٦

وشائم يقال يامن بأصحابك ، أي خذ م مينةً ، : قال الزبيدي قال يعقوب 
. خطأ ، وقد أجازه بعض اللغويني " تيأمن " وقوهلم . م أي خذ م مشاال 

   .)٥(يامن القوم وأمينوا إذا أتوا اليمن ، وأشأموا إذا أتوا الشام : ويقال 

                                 
   .٢٤٢ ـ ٢٤١ق ص املرجع الساب)  ١(
   .٢٤٢املرجع السابق ص )  ٢(
  .٣٥٦ ـ ٣٥٥/ ١واألثر   يف غريب احلديثالنهاية ، و٢٤٤ ـ ٢٤٣حلن العوام ص )  ٣(
  .٢٥ ، وشفاء الغليل لشهاب الدين اخلفاجي ص ٣٠٣ ص املرجع السابق)  ٤(
 = من إنشاد ، وإيراد الآلل ٧٩شفاء الغليل ص  ، و٣٠٣ ص املرجع السابق)  ٥(



٢٩٧ لحن العامة في ضوء النحو والصرف 

: قال أبو بكر الزبيدي". قَنِبيط : " ـ ويقولون لبعض البقول٤٧
 وهذا البناء ليس من أمثلة: قال". طةقُنِبي"بالضم، واحدته" ِبيطقُن" والصواب 

   .)١(" لٌ علىفَ" العرب ؛ ألنه ليس يف كالمهم 
. ابدأ به أولُ: ا والصو. ابدأ به أوال : يقولون : ـ قال احلريري٤٨

ومن مجلة أوهامهم أن يسكنوا الم التعريف يف مثل االثنني : وقال أيضا
مهزة الوصل وتكسر والصواب يف ذلك أن تسقَط . ويقطعوا ألف الوصل 

: اجلس ، واالختيار أن يقال له : وقال أيضا يقولون للقائم . الم التعريف 
، ود هو االنتقال من علو إىل سفْل، فإن القعاجلس: جع وأمثاله اقُعد ، للمض

جاء القوم بأمجِعِهم بفتح امليم ، : يقولون : وقال أيضا . واجللوس بالعكس 
 عليه كذلك ؛ ألنه ال يدخل ذي يؤكد به ، وليسظنا منهم أنه أمجع ال

   . )٢(، وإمنا هو بضم امليم مجع كعبد وأعبد اجلار
: والصواب. ت احلواميم والطواسني يقولون قرأ: ـ قال احلريري ٤٩

  ــــــــــــــ
 hasperisيف جملة colln نشر  ، ٢٠/ ٣١لضوال البن خامتة األنصاري ا  =

xll ، هـ ـ ٥٩٧(لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي وتقومي اللسان
، ، دار املعارف ، الطبعة الثانية  ١٨٨عبد العزيز مطر ص / حتقيق د) م١٢٠١

 ، مطبعة اجلوائب ٣٨رقم يف أوهام اخلواص للحريري ودرة الغواص 
 .هـ ١٢٩٩بالقسطنطينية 

  .٢٧٣/ ٧) قبط( ، ولسان العرب ٣٠٤ ص املرجع السابق)  ١(
 ، وخري الكالم يف ١٦٧ ، ١٤٣ ، ١٨٩ـ ١٨٨ ، ١٢٦درة الغواص ص )  ٢(

حامت صاحل الضامن / التقصي عن أغالط العوام لعلى بن بايل القسطنطيين حتقيق د
  .م  ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ، الطبعة الثانية١٧ص 
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وقال احلريري  . )١( كالم صاحب القاموس عليهو. قرأت آل حم وآل طس 
ون ؛ ألن األرض ثالثي ال يقولون يف مجع أرض أراٍض ، فيخطئ: واجلوزي 

   . )٢(أرضون بفتح الراء : والصواب . جيمع على أفاعل 
: يقولون: الصقلي يف ثثقيف اللسان ـ قال الشيخ عمر بن خلف ٥٠

أُوقليِدس : ويف القاموس . هو أُقليدس بضم اهلمزة والدال . كتاب إقليِدس
وقال . عروف اسم رجل وضع كتابا يف هذا العلم امل: بالضم وزيادة واو 

ويف . والصواب فتحها . ء ِبضعة حلم بكسر البا: يقولون : الصقلي أيضا 
   .)٣(وقد تكْسر : القاموس

. بخور بضم الباء، والصواب فتحها: العامة تقول: ـ قال اجلوزي٥١
وقال . )٤(ا اسم ما يتسحر به، فإنه بفتحهقلت وكذلك السحور بضم السني

                                 
 ، ٢٤٤ و١٠١/ ٤ ، والقاموس احمليط للفريوزآبادي ١٥املرجع السابق ص )  ١(

  .مطبعة السعادة مبصر 
 ، وحبر العوام فيما أصاب فيه العوام البن احلنبلي ، رضي ٥٠درة الغواص ص )  ٢(

 ، نشره عز الدين التنوخي يف ١٧٠ص ) هـ٩٧١ت (الدين حممد بن إبراهيم 
لد اخلامس عشر جملة ام ، وخري الكالم ١٩٣٧مع العلمي العريب بدمشق ، ا

   .١٨يف التقصي عن أغالط العوام ص 
حتقيق عبد العزيز مطر ) هـ٥٠١ت (تثقيف اللسان البن مكي الصقلي،عمر بن خلف)  ٣(

   .٥/ ٣، و٢٤٢/ ٢م، والقاموس احمليط ١٩٦٦، مصر ١٣٤و١٣٠ ، وص ١٤١ص 
  ، وينظر تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة للجوليقي ، ٨٠تقومي اللسان ص )  ٤(

 ، مطبعة ابن ٥٠حتقيق عز الدين التنوخي ص ) هـ٥٤٠ت (موهوب بن أمحد 
 =والتنبيه على غلط اجلاهل والنبيه البن كمال باشا . م ١٩٣٦زيدون ـ دمشق 
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والصواب أن جيمع يف . حوائج : ولون يف مجع حاجةيق: احلريري واجلوزي
   .)١(أقل العدد على حاجات ، ويف أكثر العدد على حاج 

ى اهللا تعاىل؛ لكونه ـ خطَّأ ابن برهان من يطلق لفظ الذات عل٥٢
وكذلك .  تعاىل عليهوعدم صحة إطالق ما فيه عالمة التأنيث )ذو(تأنيث

وقال . ذووي: ألن النسبة إىل ذاتات الذاتية ؛ الصف: خطَّأ من يقول 
جوابه أم جعلوا لفظ الذات امسا للحقيقة من كل شيء ، : القسطنطيين 
ولذلك الذي . تعاىل عليه فزال عنه التأنيث ، مث أطلقوه عليهواصطلحوا 

الشحنة : لعامة تقول ا: وقال اجلواليقي . أشرنا إليه مل يغيروه يف النسبة 
   .)٢(ب كسرها والصوا. بفتح الشني
وهو : الزبرجد : .. ـ قال ابن ساعد األنصاري يف خنب الذخائر ٥٣

: ه ، وقيل ِصنف واحد فستقي اللون شفاف لكنه سريع االنطفاء ؛ لرخاوت
   .)٣( أن ذلك نص يف املغايرة في، وال خيإنَّ معدِِنه بالقرب من معدِِِن الزمرد

  ــــــــــــــ
هـ ، وينظر اجلمانة يف ١٣٤٤ ، نشره املغريب بدمشق ٢٥ص ) هـ٩٤٠ت (  =

   . ٣رطانة ص إزالة ال
  .٩٨ ، وتقومي اللسان ص ٥٤درة الغواص ص )  ١(
 ، ١٢ص) هـ٦٥٠ت (التكملة والذيل والصلة للصغاين، احلسن بن حممد )  ٢(

، وخري الكالم يف التقصي عن ١٣١مطبعة دار الكتب مبصر، وشفاء الغليل ص 
   .٤٨ ، والتكملة ص ٣١أغالط العوام ص 

هر البن األكفاين، حممد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري خنب الذخائر يف أحوال اجلوا)  ٣(
، املطبعة العصرية ٥٤ ـ ٥٣حتقيق األب أنستاس ماري الكرملي ص )هـ٧٤٩ت (

  .٣٣م، وخري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام ص ١٩٣٩مبصر 
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  .)١(سيديت : والصواب. سيت: يقولون: ـ قال اإلمام أبو مصور اجلواليقي٥٤
ـ يقولون األمر مبتِني على كذا ، على صيغة املبين للفاعل ؛ ظنا ٥٥

األمر مبتنى على كذا ، على املبين : والصحيح أن يقال . منهم أنه الزم 
   .)٢( عينللمفعول ؛ ألن أرباب اللغة مطبقون على أن بىن الدار وابتناها مب

وما : " صت بفالن بفتح الراء ، قال اهللا عز وجل حر: ـ تقول ٥٦
: وال تقول ] . ١٠٣سورة يوسف آية " [أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني 

إن تحِرص على هداهم فإن اهللا ال : " تحرص بفتح الراء ، قال اهللا تعاىل 
 قد نفد املالُ والطعام: وتقول ] ... ٣٧سورة النحل آية " [يهدي من يضل 

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد : " بكسر الفاء ، قال اهللا تعاىل 
قد صرفْت فالنا ، وقد : وتقول ] ... ١٠٩سورة الكهف آية " [البحر 

قال اهللا عز . قد أصرفْت فالنا : صرَف وجهه عين بغري ألف ، وال يقال 
] ... ١٢٧ية سورة التوبة آ" [مث انصرفوا صرف اهللا قلوم : " وجل 

شكرتك ونصحتك ، : شكرت لك ، ونصحت لك ، وال يقال : وتقول 
: " قال اهللا تعاىل . وقد نصح فالن لفالن ، وشكر له ، هذا كالم العرب 

وال ينفعكم " ، " واشكروا يل وال تكفرون " ، " اشكر يل ولوالديك 
قرة  ، وسورة الب١٤سورة لقمان آية " [نصحي إن أردت أن أنصح لكم 

  ] ... ٣٤ ، وسورة هود آية ١٥٢آية 
. وقع القوم يف صعود ، وهبوط ، وحذور ـ مفتوحات األوائل: وتقول

                                 
   .١٢٣ ، وتقومي اللسان ص ٢٩تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة ص )  ١(
   .١٤التنبيه ص )  ٢(
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قال اهللا . فَعول: السحور، سحور الصائم ، والفَطُور أيضا على مثال: وكذلك
قال . وكذلك الركُوب] . ١٧سورة املدثر آية " [سأرهقه صعودا " عز وجل 
سِخرت من : وتقول] ... ٧٢سورة يس آية " [فمنها ركُوبهم : "  اهللا تعاىل

: " قال تعاىل . سِخرت بفالن بالباء : فالن بامليم ، وال تسخر منه ، وال يقال 
 ] ١١سورة احلجرات آية " [ا منهم ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خري

قال . يقال بكسر اخلاء هذا خصمي ، وأنت خصمي بفتح اخلاء، وال : ويقال 
فإذا ] ١٩سورة احلج آية " [هذان خصمان اختصموا يف رم : " اهللا عز وجل 
  ...هم اخلُصوم يا هذا: مجعت قلت 
وخلٌّ ِثقِّيف بتشديد . هذا بصل ِحريف بكسر احلاء وتشديد الراء : وتقول 

وِخمري إذا كان . ر ِسكِّري إذا كان كثري السكْ: ورجل ِعنني كما قالوا . القاف 
وإمنا تكلموا ذه األحرف . ِفعيل : هذا كله على مثال. وِعربيد . يشرب اخلمر 

سورة املطففني "[وما أدراك ما سجني . لفي سجني : " على مثال قول اهللا تعاىل
فَشدد ؛ ألنه ] ٨سورة الفيل آية " [ترميهم حبجارة من سجيل: "وكما قال] ٤آية 

هات احملْبرة : وتقول .  إن شاء اهللا تعاىل عليهفافهم وقس . ِفعيل : ال مبين على مث
وكذلك . وكذلك جلست يف املَشرفة . مفْعلة : بفتح امليم وضم الباء على مثال 

أنه كان دقيق  ومن صفة النيب. شعر الصدر : حلقت مسرييت ، واملَسرية 
رفع ويوضع مما أوله ميم فاكسر امليم أبدا إذا وما كان من اآلالت مما ي. املَسرية 

هذا ِمشعل، وِمثقَب، وِمقْود، وِمنجل، : كان على ِمفْعل وِمفْعلة ، تقول يف ذلك 
وِمبرد، وِمقْنعة، وِمصدغة، وِمجمرة، وِمسرجة، ومشربة، وِمرفَقة، وِمخدة، 

منخل، ومسعط، : ، سوىوِمحسة، وِمظلَّة ، فهذا كله مكسور األول أبدا
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  .)١(ومدهن، ومذُق، ومكْحلة، فإن هذه األحرف جاءت عن العرب بضم امليم
) :  تواجد: (اخلطأ يف استعمال: ومما وضعته العامة يف غري موضعه 

). تظاهر أو أَوهمك بالوجد: أي(أرى من نفْسه الوجد : تواجد فالنٌ
على : قل إذن). على وفْقِِ السياق(ديد أو احلزن هو احلُب الش: والوجد

على الطالب : (وال تقل. الطالب احلضور إىل املُدرج األول يف الساعة كذا
يتواجد : (وال تقل. يوجد احلديد يف الطبيعة بكثرة: وقل...). التواجد

: وال تقل... يستخرج احلديد املوجود: وقل...). احلديد يف الطبيعة
   .)٢(...!) ديد املتواجديستخرج احل(

بارك اُهللا ): (املعجم الوسيط(جاء يف ) مربوك: (اخلطأ يف استعمال* 
مبارك فيه، : األصل. [فهو مبارك) جعل فيه اخلري والربكة: عليهالشيَء وفيه و

ولكن األئمة تجوزوا حيناً فحذفوا الصلة يف كثري من أمساء املفعول، اصطالحا، 
أناخ يف موضٍع : برك البعري: ()الوسيط(وجاء يف ].  جتوزهمل علىوهذا مثا

أي !! عليهفاألمر مربوك ) واظب: برك على األمر). (فعلٌ الزم) . (فَلَِزمه
 واظَبك : وقل). جناحك مربوك: (وال تقل. جناحك مبارك: قُلْ إذن. عليهمبيت

  . )٣()مربوك: (وال تقل.  وزواجك مباركاجلديد مبارك؛
                                 

رمضان عبد / ما تلحن فيه العامة أليب احلسن على بن محزة الكسائي حتقيق د) ١(
 ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض ، ١١٤ ـ ٩٩التواب ص 

  ) .بتصرف(م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣الطبعة األوىل 
   . ديوان العرب، إعدادم ٢٠٠٧) سبتمرب( أيلول ٢ ، ديوان العرب ، ١أخطاء لغوية شائعة ص )  ٢(
ملتقى أهل احلديث، منتدى اللغة العربية وعلومها، حنو إتقان الكتابة باللغة العربية ) ٣(

 ، حامد عبد القادر ، و أمحد الزيات، وإبراهيم مصطفي، واملعجم الوسيط ٤ص 
  . ، مكتبة مشكاة اإلسالميةجممع اللغة العربية،  ١٣٣ ص حممد النجارو
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إسهاما منها يف تشجيع : يقولونالعامة يف غري موضعه أم  ا وضعتهومم
ا هو مصدر إسهام. مسامهة منها يف تشجيع القدرات: والصواب، القدرات

 أسهم مقاييس اللغةبن فارس يف ا، وهذه تعين كما يقول الفعل أسهم
أن يفوز كل واحد منهما همة والنصيب وذلك من الس، قترعااالرجالن إذا 

قة من الفعل ساهم الذي يعين وهذه ختتلف مسامهة املشت. )١(ا يصيبه مب
ومن هنا نالحظ أن . قتراع، فاملسامهة هي املشاركة واإلسهام يعين االشارك

  .عينأية زيادة يف املبين تؤدي إىل تغيري امل
ض أمثلة من األخطاء اللغوية الشائعة اليت عوبعد فهذه حملة موجزة عن ب

، وأن وضع ري من العوام واخلواص أثناء حديثهم ويف كتاباميقع فيها الكث
، وتعلمه وبالتايل تطبيقه يسهم يف لى ما وضعته العامة يف غري موضعهأيدينا ع
يف فإننا   ضنا افإنْ. ألا اللغة اليت جاء ا القرآن؛ تنا العربيةضة لغ

عن  ال غىن ألحدمهاأمران  ، فاللغة والديناحلقيقة ننهض بديننا ونعتز به
. ، وجامعةُ الشعوِب اإلسالميةاللغةُ العربية باعثةُ احلضارة العربيةواآلخر، 

أما اللغة العربية فالبد ): اللغة العربية كائن حي(قال جرجي زيدان يف كتابه 
 من احملافظة على سالمتها واالهتمام باستبقائها على بالغتها وفصاحتها

 فال .. أرقى ما بلغت إليه يف إبان شباا وخاصة بعد أن أخذت تنهض إىل
وإمنا يؤخذ منهما بقدر احلاجة ، الستكثار فيها من الدخيل واملولديستحسن ا

  .)٢(على أن نعد ذلك االقتباس منوا وارتقاء ال فسادا واحنطاطا 
نا أن نقلل قدر املستطاع من اللهجة العامية يعلولكي ننهض ا 

                                 
   .١١١/ ٣مقاييس اللغة )  ١(
 بريوت دار اجليل، الطبعة الثانية، ٩٤جرجي زيدان ص ، اللغة العربية كائن حي)  ٢(

  .م ١٩٨٨ لبنان -
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وأن حناول التجديد يف استعمال الكلمات ، التناوخاصة يف كتاباتنا ومقاب
وهذه ميزة تساعدنا ،  واحدعىنالعربية خاصة وأن بعضها له عدة ألفاظ مب

دراسة الشعر اجلاهلي والوقوف على  و.على التجديد يف استخدامها
وخارج ، ميعلوتشجيع حفظ القرآن الكرمي يف كل مستويات الت. خصائصه

ن حصن الدفاع فالقرآ، مال للدين والدنيا معاع م الرمسي كذلكيعلأطر الت
واالهتمام  . القرآنومن ذلك تبعية الدفاع عن لسان، األول عنهما كليهما

اعم الصغرية على عاملنا بالتربية اللغوية منذ الصغر خباصة مع تفتح الرب
. ا مناسبا إىل عاملنا بلغتهم األمأن جيد الصغار مدخال لغويو .ومشكالته

؛ كي يتجنب الناس ة الشائعة والتشهري ا وتصحيحهاطاء اللغويوتبيني األخ
؛ ليتعرف ملعاجم العربية وتدريس مواد منها واالهتمام با.فيها الوقوع

مع عمل معاجم ، الطالب على أنواعها وطرقها يف عرض املادة اللغوية
. م لكل التخصصات العلمية املعروفةومعاج، متخصصة للمراحل العمرية

لعربية يف وسائل اإلعالم م ايعلعات حمددة وبرامج مشوقة لتوختصيص سا
العريب بكل مكوناته وعناصره باحترام العربية ) الشارع(وإلزام . الرمسية

ات ويف اإلعالن، اء احملالت والشركات واملشروعاتالفصحى يف كتابة أمس
  .وغريها من صور التعامل اللغوي
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  املصادر واملراجع
  .ـ القرآن الكرمي١
 للسيوطي ، حتقيق سعيد املندوب، دار  اإلتقان يف علوم القرآنـ٢

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الفكر ـ لبنان ، الطبعة األوىل 
،  بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب أليبأحكام القرآن البن العريبـ ٣

  . ار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنانحتقيق حممد عبد القادر عطا، د
  .كلمات دانة الدنيا ، شبكة النقيبابة الـ األخطاء الشائعة يف كت٤
، عبد الرمحن ثورة الفوتوشوبـ األخطاء الشائعة يف اللغة العربية ٥

  .الفقري إىل عفو ربه
أمحد / اب واإلذاعيني دـ أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكت٦

  .م١٩٩٣، والطبعة الثانية م١٩٩١ ، الطبعة األوىلخمتار عمر، عامل الكتب
) سبتمرب( أيلول ٢، ، ديوان العرب١طاء لغوية شائعة ص ـ أخ٧
   .، إعداد ديوان العربم ٢٠٠٧
ـ األدب املفرد ، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي ٨

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية ـ ) هـ٢٥٦ـ ١٩٤(
  . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩بريوت، الطبعة الثالثة 

  .لزخمشري ، مكتبة مشكاة اإلسالميةالغة لـ أساس الب٩
 اإلسالم وقضايا معاصرة أخطاء لغوية شائعة يف لغتنا املعاصرة ، ـ١٠

   .يوسف القرضاوي. د.أ
البن السكيت حتقيق أمحد شاكر وعبد السالم إصالح املنطق ـ ١١
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   .م١٩٥٦القاهرة ، هارون 
ة الثالثة ، الطبع، عامل الكتب ـ بريوتإعراب القرآن للنحاس ـ ١٢

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩
  .م ١٩٥٤ خلري الدين الزركلي، القاهرة األعالمـ ١٣
  . مسري جابر، دار الفكرـ  بريوت  ، حتقيق أليب فرج األصبهايناألغاينـ ١٤
، رواية وتقييد السماع للقاضي عياضـ اإلملاع إىل معرفة أصول ال١٥

  .) ت. د(مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، الطبعة الثانية 
  .م ١٩٢٦، القاهرة   القايليعلأليب األمايل ـ ١٦
  .م ١٩٥٤ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة املرتضيالشريف أمايل ـ ١٧
 م إبراهيم ،يعلـ اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية تأليف عبد ال١٨
  .م ١٩٧٥ ــ ه١٣٩٥ى اآلخرة مجادهرة االقـ ريب مكتبة غ

، دار الفكر العريب فطيى أنباه النحاة للق علإنباه الرواةـ ١٩
، الطبعة األوىل الكتب الثقافية اللبنانية ببريوت، ومؤسسة بالقاهرة
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

يف معرفة  الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام اإلنصاف ـ ٢٠
، دار  ، حتقيق حممد حامد الفقيملرداوي بن سليمان ايعلأمحد بن حنبل ل

  .لعريب ـ بريوت إحياء التراث ا
 نشر ، من إنشاد الضوال البن خامتة األنصاريإيراد الآلل ـ ٢١

colln يف جملةhasperis xll .  
  .م ١٩٧١، جممع اللغة بدمشق أليب بكر األنباري إيضاح الوقف واالبتداء ـ٢٢



٣٠٧ لحن العامة في ضوء النحو والصرف 

   .م١٩٥٦القاهرة ، والشهور للفراء حتقيق إبراهيم اإلبياري األيام والليايل ـ ٢٣
العوام فيما أصاب فيه العوام البن احلنبلي ، رضي الدين ـ حبر ٢٤

، نشره عز الدين التنوخي يف جملة امع ) هـ٩٧١ت (حممد بن إبراهيم 
  .م ١٩٣٧العلمي العريب بدمشق ، الد اخلامس عشر 

بعض  (زيد  أمحد أبو.ـ بعض األخطاء الشائعة يف الكتابة د٢٥
  . ، قهوة كتكوت م ٢٠١٠/ ٣٠/٥ ، ٢ص ) التراكيب اخلطأ

، مكتبة   للجاحظ ، حتقيق عبد السالم هارونالبيان والتبينيـ ٢٦
  .اخلاجني مبصر ، الطبعة الرابعة 

  .هـ١٣٠٦القاهرة ، العروس من جواهرالقاموس للزبيديتاج ـ ٢٧
  .، دار الفكر   يف أقسام القرآن البن قيم اجلوزيةالتبيانـ ٢٨
ت (فعمر بن خل ـ تثقيف اللسان البن مكي الصقلي،٢٩

  .م١٩٦٦ر ، مصحتقيق عبد العزيز مطر) هـ٥٠١
 ىفـ حتت راية القرآن املعركة بني القدمي واجلديد تأليف مصط٣٠

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ة، صيدا ـ بريوت ، املكتبة العصريدق الرافعيصا
 حملمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب، التسهيل لعلوم الترتيلـ ٣١

  .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ لبنان ، الطبعة الرابعة دار الكتاب العريب 
محد مطلوب رئيس امع العلمي أ. د.التصحيح اللغوي  أـ ٣٢

  .العراقي
أليب أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري ،  تصحيفات احملدثني ـ٣٣

  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢املطبعة العربية احلديثة ، الطبعة األوىل 



٣٠٨ المحور الثاني

رجاين ، حتقيق  اجليعلبن  بن حممد يعللتعريفات اجلرجاين ـ ٣٤
  .هـ١٤٠٥ ـ بريوت ، الطبعة األوىل ، دار الكتاب العريبإبراهيم اإلبياري

لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن تقومي اللسان ـ ٣٥
عبد العزيز مطر، دار املعارف ، / حتقيق د) م١٢٠١هـ ـ ٥٩٧(اجلوزي

  . الطبعة الثانية 
ن كتاب ابن الصالح  ملا أطلق وأغلق م التقييد واإليضاحـ٣٦

هـ ـ ١٤٢٥، دار البشائر ، الطبعة األوىل  للحافظ زين الدين العراقي
  .م ٢٠٠٤

ـ تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة للجوليقي ، موهوب بن ٣٧
حتقيق عز الدين التنوخي، مطبعة ابن زيدون ـ دمشق ) هـ٥٤٠ت (أمحد

  .م ١٩٣٦
ت (بن حممد ـ التكملة والذيل والصلة للصغاين ، احلسن ٣٨

  .، مطبعة دار الكتب مبصر ) هـ٦٥٠
للشنتريين ، دار املدين ـ  تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب ـ٣٩

  .هـ ١٤١٠مصر ، الطبعة األوىل 
، دار حلمز بن احلسن األصفهاين التصحيف حدوث التنبيه على ـ٤٠

  .م١٩٩٢الطبعة الثانية   ـ بريوت،صادر
ت (لنبيه البن كمال باشا ـ التنبيه على غلط اجلاهل وا٤١

  .هـ ١٣٤٤، نشره املغريب بدمشق ) هـ٩٤٠
أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري اجلامع ألحكام القرآن ـ ٤٢
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  .القرطيب ، دار الشعب ـ القاهرة 
لبغدادي ، ـ اجلامع ألخالق الراوي وأداب السامع للخطيب ا٤٣
هـ ـ ١٤٠٢، مكتبة املعارف ـ الرياض حممود الطحان/ حتقيق د
  .م ١٩٨٣

حتقيق حسن حسين ) ؟(م يف إزالة الرطانة البن اإلمااجلمانة ـ ٤٤
  .م ١٩٥٣القاهرة ، عبد الوهاب

 ١٣٤٤، حيدر آباد باهلند  البن دريد حتقيق كرنكراللغةـ مجهرة ٤٥
  .هـ ١٣٥١ـ 

 عطاء اهللا لسيف الدين بناجلواهر املضية على املقدمة اجلزرية ـ ٤٦
هـ ١٤٢٦، الطبعة األوىل ، مكتبة الرشد ـ ناشرونبصريالضايل املصري ال

  .م ٢٠٠٥ـ 
لقادر البغدادي، بوالق  ولب لباب العرب لعبد اخزانة األدبـ ٤٧

  .هـ١٢٩٩
 بن بايل يعلـ خري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام ل٤٨

،  الضامن، مؤسسة الرسالة ـ بريوتحامت صاحل/ القسطنطيين حتقيق د
  . م  ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الطبعة الثانية 

يف أوهام اخلواص للحريري ، مطبعة اجلوائب درة الغواص ـ ٤٩
  .هـ ١٢٩٩بالقسطنطينية 

  .م١٩٢٦، هانوفر حتقيق يوسف هلديوان أيب ذؤيب ـ ٥٠
، حتقيق جاير) نري يف شعر أيب بصريالصبح امل(ديوان األعشى ـ ٥١
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  .م ١٩٢٨لندن 
يق ـحقـمجع وت) دبيةيف الطرائف األ ( ديوان األفوه األوديـ٥٢

  م ،١٩٢٧القاهرة ، عبد العزيز امليمين 
  .م ١٩٦٠حتقيق عزة حسن ، دمشق  ديوان بشر بن أيب خازم ـ٥٣
  .م ١٩٦٢حتقيق عزة حسن ، دمشق  ديوان متبم بن مقبل ـ٥٤
  .م ١٩٠٣بن العجاج حتقيق أهلورت ، ليبزج  ديوان رؤبة ـ٥٥
  .هـ  ١٢١٣ة القاهر، بن عطية اخلطفي  ديوان جرير ـ٥٦
حتقيق أهلورت ، ) يف العقد الثمني(بن أيب سلمى ديوان زهري ـ ٥٧

  .  م١٩٢٤، مطبعة دار الكتب بالقاهرة )بشرح األعلم(، وم ١٨٧٠لندن 
، حتقيق وتقدمي إحسان عباس ، دار الثقافة ديوان القتال الكاليبـ ٥٨

  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ بريوت -
  .م١٩٥٠ -١٩٤٥كتب بالقاهرة ، مطبعة دار الديوان اهلذلينيـ ٥٩
ثعلب ملوفق الدين البغدادي نشر حممد عبد املنعم ذيل فصيح ـ ٦٠
  .م ١٩٤٩، القاهرة ) مع فصيح ثعلب(خفاجي 

 ،لصاحل حممد صاحل عطيةاء ودراسة صرسم املصحف إحـ ٦١
  .م ٢٠٠١منشورات مجعية الدعوة العاملية بليبيا ، الطبعة الثانية 

ح أمايل القايل للبكري حتقيق عبد العزيز  الآليل يف شرمسطـ ٦٢
  .هـ ١٣٥٠القاهرة  ، امليمين

ـ ٢٠٧( ، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويينهابن ماجـ سنن ٦٣
  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ـ بيوت ) هـ٢٧٥
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وسى ـ بن ميعل، أمحد بن احلسني بن الكربىالبيهقي ـ سنن ٦٤
، مكتبة حتقيق حممد عبد القادر عطا) هـ٤٥٨ـ ٣٨٤(أبو بكر البيهقي 

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ مكة املكرمة -دار الباز 
، حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ن الترمذيسن ـ٦٥

دار إحياء التراث ، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون) هـ٢٧٩ـ ٢٠٩(
  .العريب ـ بريوت

، ربي احلنبليبن أمحد بن حممد العك لعبد احلي شذرات الذهبـ ٦٦
، دار ابن كثري ـ دمشق، ، وحممود األرناؤوط حتقيق عبد القادر األرنؤوط

  .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 
 ليلالك ومعه كتاب منحة اجلعلى ألفية ابن مـ شرح ابن عقيل ٦٧

 مكتبة دار د،رح ابن عقيل تأليف حممد حميي الدين عبد احلميشيق قبتح
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩التراث بالقاهرة 

 حتقيق أمحد أمني وعبد السالم لمرزوقي لحلماسةديوان ا شرح ـ٦٨
  .م ١٩٥٣ ـ ١٩٥١القاهرة  ، هارون

، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، الطبعة   للبيهقيشعب اإلميانـ ٦٩
  .هـ ١٤١٠األوىل 

 للقاضي أيب الفضل عياض فيالشفا بتعريف حقوق املصطـ ٧٠
  .م ١٩٨٨ هـ ـ١٤٠٩اليحصيب، دار الفكر ـ بريوت 

فيما يف كالم العرب من الدخيل لشهاب الدين شفاء الغليل ـ ٧١
  .هـ ١٣٢٥اخلفاجي، القاهرة 
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  .مكتبة مشكاة اإلسالمية،  يف اللغة للجوهري الصحاحـ٧٢
، ر ابن كثري دا، ديب البغا في، حتقيق مصطصحيح البخاريـ ٧٣

  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، الطبعة الثالثة اليمامة ـ بريوت
دار إحياء التراث ،  ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيح مسلمصحيـ ٧٤

  .العريب ـ بريوت
للطويف ، مكتبة  الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية ـ٧٥

  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧العبيكان ، الطبعة األوىل 
د بن ـمـ لشمس الدين حمالضوء الالمع ألهل القرن التاسعـ ٧٦

  .دار مكتبة احلياة ـ بريوتنشورات عبد الرمحن السخاوي، م
  . صادق الرافعيفيـ على السفود نظرات يف ديوان العقاد تأليف مصط٧٧
، نشر وزارة ، حتقيق عبد اهللا اجلبوري غريب احلديث البن قتيبةـ٧٨

  .األوقاف العراقية
 الكتب املصرية ـ القاهرة ، دار، حتقيق امليمين الفاضل  للمربدـ٧٩

  .هـ١٣٧٥
 ـ ١٩٤٥القاهرة ، يب احلديث للزخمشرييف غرالفائق ـ ٨٠

 .م ١٩٤٨
 عبد اهللا حممد اإلفراين أليبفتح املغيث حبكم اللحن يف احلديث ـ ٨١

هـ ـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ـ بريوت، الطبعة األوىل ،الصغري
  .م٢٠٠٣

د بن ـمــ فتح املغيث بشرح ألفية احلديث لشمس الدين حم٨٢
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  .هـ ١٤٢٦اج ، الطبعة األوىل عبد الرمحن السخاوي ، دار املنه
، دار الكتب ، حتقيق وهيب غاوجيفضائل القرآن أليب عبيدـ ٨٣

  .هـ ١٤١١العلمية ـ بريوت ، الطبعة األوىل 
، دار ان اجلموع تأليف عباس أبو السعودالفيصل يف ألوـ ٨٤

  .م ١٩٧١املعارف ـ مصر 
كربى ـ ، املكتبة التجارية الـ فيض القدير، عبد الرؤوف املناوي٨٥

  .هـ ١٣٥٦مصر ، الطبعة األوىل 
  .ـ القاموس احمليط للفريوزآبادي ، مطبعة السعادة مبصر ٨٦
ـ االقتراح يف بيان االصطالح لتقي الدين ابن دقيق العيد ، دار ٨٧

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الكتب العلمية ـ بريوت 
نشر عبد اهللا ، يف شرح أدب الكتاب للبطليوسياالقتضاب ـ ٨٨
  .م ١٩٠١ـ بريوت البستاين 

، جواد ، دار اهلدى للثقافة والنشر ىفـ قل وال تقل دكتور مصط٨٩
  .م ١٩٨٨الطبعة األوىل 

، مطبعة صاحل األنام للعز بن عبد السالمـ قواعد األحكام يف م٩٠
  .االستقامة بالقاهرة 

سن شحاتة ـ قواعد اإلمالء بني النظرية والتطبيق تأليف دكتور ح٩١
، الطبعة األوىل ـ   الدار العربية للكتاببة، مكت حسننيودكتور أمحد طاهر

  .م  ١٩٩٨هـ ـ يناير ١٤١٩حمرم 
 إبراهيم أبو الفضليف اللغة واألدب للمربد حتقيق حممد الكامل ـ ٩٢
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  .م ١٩٥٦القاهرة  ، والسيد شحاتة
ا حممد شوقي عضو عليهـ كتاب األلفاظ واألساليب أعد املادة وعلق ٩٣

  .، جممع اللغة العربية ـ مصر ازي املراقب العام بامع حجىطفامع، ومص
طها طبعة جديدة ضب ـ كتاب اإلمالء تأليف حسني وايل،٩٤

 بريوت ـ لبنان، ، دار الكتب العلمية،وصححها األستاذ حممد الشافعي
  .م ١٩٨٦هـ  ـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

،  حجازيفي حملمد شوقي أمني ، ومصطـ كتاب يف أصول اللغة٩٥
  .م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥مع اللغة العربية مبصر ، الطبعة األوىل جم

أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد الزيدي ، كتاب املالحن ـ ٩٦
  .م ١٩٩٦مكتبة لبنان ـ تاشرون ، الطبعة األوىل 

 أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ، الكشافـ ٩٧
  .ث العريب ـ بريوت ، دار إحياء الترا حتقيق عبد الرازق املهدي

، مطبعة السعادة بغداديـ الكفاية يف علم الرواية للخطيب ال٩٨
  .م ١٩٧٢، الطبعة األوىل بالقاهرة

ضان ـرم. ددمي ـقـق وتيعلوتحتقيق للزبيدي  حلن العوام ـ٩٩
  .م ١٩٦٤، الطبعة األوىل   مدرس بآداب عني مشسعبد التواب
كرم بن منظور البن منظور ، حممد بن ملسان العرب ـ ١٠٠

، دار صادر ـ بريوت الطبعة األوىل  )هـ٧١١ ـ ٦٣٠(األفريقي املصري 
  .م ١٩٥٦ ـ ١٩٥٥

ـ اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة لفخري حممد صاحل ، ١٠١
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هـ ١٤٠٧دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ املنصورة، الطبعة األوىل 
  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤م ، والطبعة الثانية ١٩٨٧ـ 

دار ، الطبعة الثانية، جرجي زيدان، اللغة العربية كائن حيـ ١٠٢
   .م١٩٨٨، اجليل بريوت لبنان

  .حممد عيد ، دار علم الكتب ، الطبعة األوىل/ داللغة ودراستها ـ ١٠٣
 بن محزة الكسائي حتقيق يعلـ ما تلحن فيه العامة أليب احلسن ١٠٤

 بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض ، رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني/ د
  . م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣الطبعة األوىل 

  .م ١٩٩٧للنووي ، دار الفكر ـ بريوت اموع  ـ١٠٥
سن بن ـاحملدث الفاصل بني الراوي والواعي للقاضي احلـ ١٠٦

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤عبد الرمحن الرامهرمزي ، دار الفكر ـ بريوت 
 الكتاب العزيز البن عطية ، دار ابن يف تفسرياحملرر الوجيز ـ ١٠٧

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣حزم ، الطبعة األوىل 
املختار يف قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم تأليف األستاذ ـ ١٠٨

حممود حزين عيسى ، واألستاذ حممد عبد اللطيف عنرب ، اهليئة العامة لشئون 
  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤املطابع األزهرية 

  .هـ ١٣٢١ ـ ١٣١٦، بوالق  البن سيده يف اللغةاملخصصـ ١٠٩
 بن سليمان يعل أليب حممد عبد اهللا بن أسعد بن مرآة اجلنانـ ١١٠

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، دار الكتاب اإلسالمي ـ القاهرة  اليافعي
  .) ط ، ت. د(، دار الفكر   للسيوطي املزهر يف علوم اللغةـ١١١
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، أبو عبد اهللا حملمد بن عبد اهللا املستدرك على الصحيحني ـ ١١٢
،   عبد القادر عطافي، حتقيق مصط) هـ٤٠٥ـ ٣٢١(احلاكم النيسابوري 

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١دار الكتب العلمية ـ بريوت ، الطبعة األوىل 
ـ ١٦٤(، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين أمحدـ مسند ١١٣

  .، مؤسسة قرطبة ـ مصر ) هـ٢٤١
د اهللا بن حممد بن أيب شيبة  أليب بكر عبمصنف ابن أيب شيبةـ ١١٤

، مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة  الكويف ، حتقيق كمال يوسف احلوت
   .م ١٤٠٩األوىل 

  .، مكتبة لبنان ـ بريوت  األخطاء الشائعة حملمد العدناينـ معجم١١٥
  .، دار املأمون   لياقوت احلمويمعجم األدباءـ ١١٦
 أيوب أبو القاسم  ، سليمان بن أمحد بنالكبريـ املعجم ١١٧

حتقيق محدي بن عبد ايد السلفي ، مكتبة ) هـ٣٦٠ـ٢٦٠(الطرباين 
  م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤العلوم واحلكم ـ املوصل 

معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ـ١١٨
، دار الفكر للطباعة قيق وضبط عبد السالم حممد هارونحت) هـ٣٩٥ت (

  .م ١٩٧٩ـ ـ ه١٣٩٩والنشر والتوزيع 
حامد ، ود الزياتـأمح، وفيإبراهيم مصطاملعجم الوسيط ـ ١١٩
  .، مكتبة مشكاة اإلسالميةجممع اللغة العربية، حممد النجار، وعبد القادر

، اسم بن بشار األنباري حتقيق اليلشرح حممد القت ااملفضليـ ١٢٠
 .  م١٩٢٠بريوت 
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العباس  أليب املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمـ ١٢١
، ودار الكلم الطيب ـ بريوت، الطبعة ، دار ابن كثري ـ بريوتالقرطيب
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧األوىل 

ى ف أليب احلسن أمحد بن فارس، طبعة مصط مقاييس اللغةـ١٢٢
  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، الطبعة الثالثة احلليب

 عبد الواحد وايف، دار ضة على/ ، حتقيق دمقدمة ابن خلدون ١٢٣
  .بع والنشر ، الطبعة الثالثة مصر للط

، حتقيق برونلهبن والد واملمدود على حروف املعجم القصور  امل١٢٤
  .م ١٩٠٠لندن ـ ليدن 

، حنو إتقان ، منتدى اللغة العربية وعلومهاث  ملتقى أهل احلدي١٢٥
  .، القسم األول مكي احلسين/ ة باللغة العربية، دالكتاب

شعر، نثر، (األقسام األدبية ، ملتقى حضرموت للحوار العريب١٢٦
 ٢أخطاء إمالئية شائعة (الساحة األدبية للشعر العريب الفصيح ) قصص، نقد
  ) .كتابة اهلمزة
شبكة ، حممد السيد بالسي. د.من األخطاء اللغوية الشائعة، أ١٢٧

  .مشكاة اإلسالمية
 يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب، دار املعرفة املوافقات١٢٨

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ الطبعة األوىل ببريوت ،
، حممد بن  أحوال اجلواهر البن األكفاينـ خنب الذخائر يف١٢٩

حتقيق األب أنستاس ماري ) هـ٧٤٩ت (إبراهيم بن ساعد األنصاري 



٣١٨ المحور الثاني

  .م ١٩٣٩الكرملي ، املطبعة العصرية مبصر 
يف مصطلح حديث أهل األثر شرح خنبة الفكر ب نزهة النظر ـ١٣٠

  .ين ، مكتبة التراث اإلسالمي مبصرالالبن حجر العسق
وتاريخ أشهر النحاة، للشيخ حممد الطنطاوي، نشأة النحو ـ ١٣١
  .دار املعارف
  .، نشر مكبة القاهرة البن اجلزريالنشر يف القراءات العشرـ ١٣٢
 ـ دمشق، الطبعة الثانية ، دار الفكر للداين نقط املصاحفـ١٣٣

  .هـ١٤٠٧
السعادات املبارك بن حممد  أليب رالنهاية يف غريب األثـ ١٣٤

حممد الطناحي، املكتبة العلمية  ، وحممودق طاهر أمحد الزاوي، حتقياجلزري
   .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ـ بريوت 
القاهرة ، يف غريب احلديث واألثر البن األثريالنهاية ـ ١٣٥

  .م١٣٢٢
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٣٢٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني ورمحة اهللا  وبه نسـتعني

   .للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ا عليهفإن اللغة العربية وعاء ثقافتنا العربية اإلسالمية، واحلفاظ  وبعد؛

 ألمة مل لغتها اليت من متطلبات احلفاظ على اهلوية اإلسالمية، وال مستقبل
. تستشرف مستقبلهاتعيش حاضرها و ل؛عن طريقها تأخذ العربة من ماضيها

ومن  ،ية وربط واقعها بقواعدها األصيلة احلفاظ على اللغة العربمبدأومن 
ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف " : قوله تعاىلمنطلق

ويف إطار  }٢١:ورة النساءس{. "ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني
يها، اخترت الفصحى وأثرها فاللغة العربية إبراز صلة اللهجات املعاصرة ب

 ".ة الليبية وعالقتها باللغة العربيةهلجة واحة الكُفْر" بعنوان موضوعا
اللغات واللهجات شيء أساسي يف اتمعات اإلنسانية، ولكل  فاختالف

معات، من صفات خلقية، وجسمية، جمتمع ما مييزه عن غريه من ات
واللهجات العربية املختلفة باختالف اتمعات العربية . ولغوية، وهلجية

ترجع جذورها إىل اللغة العربية الفصحى، وإن كانت هناك اختالفات 
ويف سبيل تأصيل اللهجات العربية، . صوتية أو لغوية بني تلك اللهجات

  . ذا املوضوع اخترت هغة العربيةللوبيان صلتها با
- هلجة واحة الكُفْرة الليبيةدراسة الباحث بقومي :موضوع الدراسة

يف حبث ميداين لتلك اللهجة، من واقعها  -من حيث داللة بعض ألفاظها
  .اللغوي املعاش، حبكم اإلقامة بني ظهراين أهل الواحة بضع سنني

 قام الوصفي التارخيي؛ حيث استخدم الباحث املنهج: املنهج املستخدم



 األلفاظ في لهجة واحة الكُفْرة الليبية وعالقتها باللغة العربية
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الباحث جبمع بعض مفردات اللهجة احمللية، ومقارنتها باللغة العربية عن 
وقام الباحث بترتيب املواد اللغوية . طريق الرجوع إىل املعاجم اللغوية

  . للدراسة ترتيبا هجائيا
  :حماور الدراسة

  :    وقام البحث على حمورين أساسني
  : اجلانب النظري، ويتحدث عن: األول

  . اللغوية السم الواحةداللةالو، الليبية رةفْ الكُع اجلغرايف لواحةاملوق-  
   . اللغة واللهجة والعالقة بينهما. لغة املنطوقةوال ةاللغة املكتوب-  

  :اجلانب التطبيقي، ويتحدث عن: الثاين
بعض الكلمات مرتبة على حروف املعجم، وداللتها يف اللهجة احمللية -

  .واللغة العربية
  .لفاظ اخلاصة، والدخيلة، واملعربة يف هلجة أهل الكفرةبعض األ-
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  :اجلانب النظري
   : لواحة الكُفْرةالموقع الجغرافي

تقع واحة الكفرة يف الركن اجلنويب الشرقي من اجلماهريية الليبية، 
وتعترب حلقة وصل بني ليبيا وبعض الدول األفريقية ااورة للجماهريية، 

. من اجلنوب الشرقي السودان، ومن اجلنوب تشادحتدها من الشرق مصر، و
وتشمل املدينة من الناحية اجليولوجية ثنية مقعرة عظيمة االتساع ممتدة 
املعامل، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوايل أربعمائة ومخسة عشر 
مترا، وتظهر الواحة يف شكل وادي يعرف حبوض الكفرة ميتد من الشمال 

، ومتوسط عرضه كلمنوب الغريب، ويبلغ طوله حنو مخسني الشرقي إىل اجل
وحييط حبوض الكفرة نطاق من . من الشمال إىل اجلنوب حنو عشرين كلم

التالل قليلة االرتفاع ويتميز قاعه بأنه ليس مستويا، ولكنه مقطع بواسطة 
وتبتعد . مرتفعات قليلة االرتفاع، وسطه مكون من تربة صلصالية خصبة

على ساحل البحر (ة مسافة ألف كم جنوب مدينة بنغازي مدينة الكفر
... سكاين يف املنطقة اجلنوبية الشرقية من ليبيا، وهو آخر جتمع )املتوسط

مية اجلديدة، واهلواري، زاجلوف، ب( جتمعات سكانية هي ةوتضم املدينة مخس
 وموقع النشاط ، ويعترب اجلوف املركز احلضري،)واهلواويري، والطالب

أما سكان املدينة فهم يتكونون من خليط من ... اري واإلداري باملدينةالتج
 ،"ويةز"منهم إيل قبيلة سبعة ومثانون يف املائة  حيث ينتمي ،خمتلف القبائل

، )جزء من قبيلة أفريقية(ابرة، وواجلة، والِتبو  ا:أما البقية فينتمون إىل قبائل
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   )١(.وأعرابيات، ومغاربة، وعبيدات ة،لَّـ، وأوالد سليمان، وورفَةفوالشر

   : كلمة الكُفْرةعنيم 
جاحد : اجلحد والستر، وكافر: "يف املعجم احمليط) كفر(من  دالالت 

الليل، والبحر، والوادي العظيم، والنهر الكبري، : والكافر. ألنعم اهللا تعاىل
ما بعد عن الناس، كالكَفْر، واألرض : والسحاب املظلم، ومن األرض

والقرب والتراب . املستوية، والنبت، وموضع ببالد هذيل، والظلمة كالكَفْرة
 اسم الواحة كما ذكر صاحب القاموس احمليط، يتوافق عىن  فم)٢(."والقرية

مع أوصاف الواحة فهي أرض بعيدة عن الناس، وهي بالفعل أرض مستوية 
رية صغرية صحراوية، وكانت ـ قدميا قبل احلركة العمرانية احلديثة ـ ق

ا اسم الكُفْرة؛ عليهفالعرب عندما أطلقوا . نائية، وهي على شكل وادي
       . متاشيا مع أوصافها، وحالتها؛ على ذلك فاسم الواحة عريب فصيح

  : اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة
غة سواء أكانت مكتوبة أو منطوقة تدرس من خالل مستوياا الل
وقد قام الباحث ) الداللة(فية، والنحوية، واملفردات الصوتية، والصر: األربعة

                                 
اهلجرة الوافدة وعالقتها بتغري بعض القيم االجتماعية، عبد الرازق عوض الزوي، ) ١(

  .م٢٠٠٩بتصرف، دار الطباعة احلرة،  اإلسكندرية، ١٤٢ـ١٤٣
،مكتب حتقيق ٤٧١ـ٤٧٠:  يعقوب الفريوز أباديالقاموس احمليط، حممد بن )٢(

، ٨حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط : التراث، إشراف
  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦
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  :وهذه املستويات األربعة هي. بدراسة اجلانب الداليل
ويدرس أصوات اللغة، ويشمل ِكال النوعني :  مستوى األصوات-١

  .  املعروفني باسم علم األصوات العام، وعلم الفونيمات
التغريات ويدرس الصيغ اللغوية، وخباصة تلك :  مستوى الصرف-٢

  . جديداعىناليت تعتري صيغ الكلمات فتِحدثُ م
وهو الذي خيتص بتنظيم الكلمات يف مجل أو : مستوى النحو-٣

  .جمموعات كالمية
وهو الذي خيتص بدراسة الكلمات املنفردة، ومعرفة : مستوى املفردات-٤

ت دراسة ويدخل حت. أصوهلا، وتطورها التارخيي، ومعناها احلاضر، وكيفية استعماهلا
املفردات فرع يسمى االشتقاق، وهو خيتص بدراسة تاريخ الكلمات، وفرع آخر 

وهناك فرع يسمى املعجم، وهو فن . يسمى الداللة؛ خيتص بدراسة معاين الكلمات
عمل املعاجم اللغوية، ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات وعلم الداللة، 

فيها وطريقة هجائها،  النرب طق الكلمة، ومكانيضاف إىل ذلك اهتمامه ببيان كيفية ن
واملتأمل يف املستويات اللغوية املذكورة يرى . وكيفية استعماهلا يف لغة العصر احلديث

أن احلدود والفواصل غري واضحة متاما، بل متشابكة، فأصوات اللغة مثالً تتأثر كثريا 
وعها املختلفة تستخدم  واملستويات السابقة بفر)١(.بالصيغ، والعكس كذلك صحيح

  . اللغة املنطوقة، واللغة املكتوبة: يف دراسة اللغة من خالل جمالني اثنني مها

                                 
أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، . د: ، ترمجة٤٤:٤٣: أسس علم اللغة، ماريو باي) ١(

  .م١٩٨٣، ٢القاهرة، ط
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   :اللغة المكتوبة: المجال األول
ا العلماء؛ للداللة عليههي الرموز الكتابية اليت اصطلح : اللغة املكتوبة

  : على األصوات املنطوقة، وتلك اللغة تتناول جوانب أربعة مهمة، هي
                     .النقوش والوثائق القدمية -١
  .التراث اللغوي واألديب القدمي-٢
  .        اللغة الفصحى يف األدب احلديث-٣
      .)١()األدب الشعيب( لغة اآلداب العامية -٤ 

وحيث إن مدار البحث يف القسمني الثاين والثالث يف اللغة األدبية 
 األديب واللغوي، أو من خالل األدب يف الراقية من خالل كتب التراث

العصر احلديث، فإنه من املفيد للباحث أن تكون دراسة اللهجة من خالل 
مصدرها األساسي، حىت يستطيع أن خيرج بنتائج مفيدة، ويستخلص حقائق 

  . لغوية ذات قيمة وأثر يف الدرس اللغوي

   :اللغة المنطوقة: المجال الثاني
أصوات يعرب ا كل : "بأاغة اليت عرفها القدماء اللغة املنطوقة هي الل

سواء أكانت هذه األصوات متثل اللغة الفصحى . )٢("قوم عن أغراضهم
  . بلهجاا املختلفة، أم متثل اللهجات العامية املنتشرة يف أرجاء الوطن العريب

                                 
  .٤٥: املرجع السابق) ١(
حممد على النجار، اهليئة : ، حتقيق١/٣٣: فتح عثمان بن جيناخلصائص، أبو ال) ٢(

  .م١٩٩٩، ٤املصرية العامة للكتاب، ط
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ولكل من اجلانبني السابقني وسائله وطرائقه، وإن اتفقا يف أسس 
فكالمها يعتمد على املنهج الوصفي، يف وصف الظاهرة . ياملنهج اللغو

اللغوية، أو اللهجة احمللية، كما أما يف حاجة إىل املنهج التارخيي لتأصيل 
أما كيفية البحث . ا من تطور أو تغيريعليهتلك املظاهر، ودراسة ما طرأ 

والدراسة يف اجلانب األول؛ فتكون باختيار الباحث لطائفة من العلماء 
واألدباء املرموقني واملشهورين مبكانتهم العلمية وقدرام األدبية، وجيري 

من خالل إجابات تلك -معهم حوارا ومناقشات حمددة، ويسجل الباحث 
مالحظاته واستنتاجاته ملقارنتها باملظاهر العامة -الصفوة واسترساهلم 

تفقوا على ا العلماء، واعليهوالقواعد األساسية للغة الفصحى اليت تعارف 
 أو بأجهزة التسجيل، أو بالكتابة الصوتيةوالتسجيل يكون إما . إقرارها

كالمها معا؛ حىت يستطيع الباحث الرجوع إىل تسجيالته أكثر من مرة قبل 
والباحث قد خيتار موضوع البحث يف جمال . إقرار استنتاجاته ومالحظاته

 أو الصرفية، أو  يبحث اخلصائص الصوتية،واحد من جماالت اللغة، كأنْ
  .التركيبية، أو غري ذلك

وهي املوضوع الرئيس لعلم -إذا كان البحث يف اللهجات العامية 
 فعلى الباحث أن خيتار منطقة حمددة جغرافيا تكون جماالً -اللغة الوصفي

لبحثه، مث يعد وسائله األخرى اليت تساعده يف إمتام دراسته، ومنها االستعانة 
   .والرواة اللغويني القاطنني يف البيئة موضع البحثباألطالس اللغوية، 

والباحث هنا يعتمد على الوسائل السمعية يف التسجيل الصويت؛ لرصد 
اخلصائص اللهجية لعينة حبثه؛ وذلك من خالل املشافهة التلقائية، واملعايشة 
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الكاملة لسكان البيئة فترة كافية متكنه من مجع قدر من العينات اليت يستعني 
 ا يف استنباط أحكامه واستخراج مالحظاته من خالل اجلانب الذي حدده

لدراسته؛ حىت يكون الوصف دقيقًا، والنتائج صحيحة معربة عن الواقع 
وهذا اال اخلصب جيب على الباحثني االهتمام به حىت نستطيع أن . اللغوي

ة بني نصنع أطلسا لغويا متكامالً للغة العامية، ونقف على مدى العالق
الفصحى والعامية، ولنتمكن من تضييق اهلوة بينهما، ونساعد على اقتراب 
العامية من الفصحى، أو نرتقي بالعامية؛ حفاظًا على لغتنا العربية، وكذلك 
الوقوف على أسباب االحنراف اللغوي، والقيام بوضع قواعد وأسس مبراعاا 

لفصحى، واستمرار تيار نتالشى كثريا من األسباب اليت تساعد على تردي ا
  .العامية يف اندفاعه

  :اللغة واللهجة والعالقة بينهما
أا من لغا باألمر ، إذا هلج به، : "ذكر ابن فارس يف تصريف اللغة 

وأما تصريفها : وقال ابن جين .)١(" ايلهج: ويقال إن اشتقاق اللغة منه، أي
لُغوة ككرة، وقلة تكلمت، وأصلها : من لغوت، أي ومعرفة حروفها، فإا

وثبة، كلها الماا واوات؛ لقوهلم كروت بالكرة، وقلوت بقلة؛ وألن ثبة 
وقالوا فيها لغات ولغوت، ككرات وكروت، وقيل . مقلوب ثاب يثوب

وكذلك اللغو، قال سبحانه : مث يقول... لغى يلغي إذا هزي: "منها

                                 
، دار احلديث، القاهرة، ٢/٢٥: مقاييس اللغة، أليب احلسن ابن فارس)  ١(

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
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. )١("بالباطل:  أي،}٧٢:سورة الفرقان{" وإذا مروا باللغو مروا كراما:"وتعاىل
لغى :"وقال الفيومي. )٢("لفظت به وتكلمت: لغوت بكذا ":وقال الزخمشري

  .)٣("هلج به، ويقال اشتقاق اللغة من ذلك: باألمر يلغي
ومن هذه التصريفات يتضح أن الكلمة عربية األصل، وليست كما 

مة من أصل يوناين هو كل"زعم بعض الباحثني أا دخيلة على العربية، 
  . )٤("وكالماليت معناها األصلي كلمة " لوغوس"

أما حدها فإا أصوات يعرب :" بن جين بقولهاعرفها : اللغة يف االصطالح
ونستدلّ ذا التعريف على أن اللغة هي الوسيلة . )٥("ا كل قوم عن أغراضهم

 الصوتية اليت يعرب ا املتكلم عما يف نفسه، فهي أصوات تؤلف يف كلمات، مث
  . املراد يف ذهن املتكلمعىنتؤلف هذه الكلمات يف مجل؛ لتعرب عن امل

  :  ورد يف تصريفها اشتقاقان، مها:  لغةًاللهجة
 هلج باألمر هلجا وهلوجا، وأهلج، كالمها أولع به واعتاده، :األول

  .الولوع به: واللهج بالشيء
                                 

  .١/٣٤: اخلصائص، البن جين) ١(
هـ، ١٤٢٠كر، القاهرة، ، دار الف"لغو" أساس البالغة، جار اهللا الزخمشري، مادة) ٢(

  .م٢٠٠٠
عبد العظيم الشناوي، دار املعارف، . د: ، حتقيق"لغو"املصباح املنري، للفيومي، مادة ) ٣(

  .م١٩٧٧القاهرة، 
  .م١٩٧١، مطبعة املصري، اإلسكندرية، ١٣١/١٣٢ :حسن ظاظا. اللسان واإلنسان، د) ٤(
  .١/٣٤: اخلصائص، البن جين) ٥(
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 فهو فصيل  أا مشتقة من هلج الفصيل بأمه، إذا اعتاد رضاعها،:الثاين
  .)١(الهج

 وطريقة النطق؛ ألن اللفظواالشتقاقان كالمها يتناسب مع أصل 
اإلنسان يتلقى اللغة من خمالطيه، كما يتلقى الفصيل اللنب من أمه، كما أن 

 معني، فكأنه أولع بذلك النطق فلم يعدل منحىمداومة املتكلم النطق على 
: يقال. ا فاعتادهاعليهليت جبل لغة اإلنسان ا"ومن معانيها . )٢(عنه إىل غريه

  . )٣(وطريقة من طرق األداء يف اللغة. فالن فصيح اللهجة، وصادق اللهجة

 هي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة :اللهجة اصطالحا
 وذكر صاحب .)٤(ذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئةخاصة، ويشترك يف ه

العادات الكالمية موعة " للهجة بأا كتاب مقدمة لدراسة فقه اللغة تعريفًا
   .)٥(" أكرب من الناس تتكلم لغة واحدةقليلة من جمموعة

فاللهجة هلا وظيفة تقوم ا يف البيئة اليت نشأت فيها، فهي مثل اللغة يف 
  .أدائها وظيفتها للبيئة اخلاصة ا

                                 
  .، طبعة دار املعارف، القاهرة"هلج"مادة : ظورن العرب، البن منلسا) ١(
  .م١٩٧٢، مطبعة السعادة، ١٠: إبراهيم جنا. اللهجات العربية، د) ٢(
، ٤، مطبعة الشروق، القاهرة، ط٨٤١ :املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية) ٣(

  م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
  .م١٩٧٣، ٤ ط، مكتبة األجنلو املصرية،١٦: يف اللهجات العربية إبراهيم أنيس) ٤(
  .م١٩٦٦، دار النهضة العربية، مصر، ٩٣ـ ٩٢:مقدمة لدراسة فقه اللغة، حممد أبو الفرج) ٥(
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  : لصوتية التي تميز بعض اللهجاتالصفات ا
  .ألصوات اللغويةاختالف يف خمرج بعض ا-١
اختالف يف وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات، كترقيق -٢

  .احلرف وتفخيمه
  .اختالف يف مقاييس بعض أصوات اللني-٣
  .تباين يف النغمة املوسيقية للكالم، وهذا حبسب البيئات املختلفة-٤
 اختالف يف قوانني التفاعل بني األصوات املتجاورة، حيث يتأثر -٥

  .)١(بعضها ببعض
أما العوامل اليت تؤدي إىل تكوين اللهجات وصريورا لغة مستقلة، 

عامل عسكري وسياسي، وعامل ديين، وعامل أديب، وعامل : فتكمن يف
  .)٢(اجتماعي، وعامل جغرايف

    :العالقة بين اللغة واللهجة
العالقة بينهما هي عالقة بني اخلاص والعام، حيث إن اللغة أوسع 

ألا تشمل على عدة هلجات، ولكل هلجة فيها نطاقًا من اللهجة؛ 
خصائصها اليت متيزها عن األخرى، يف حني أن اللهجة تشمل على بيئة 

   .)٣(حمدودة أو طبقة من طبقات هذه البيئة

                                 
  .١٩: إبراهيم أنيس. يف اللهجات العربية، د) ١(
  .م١٩٩٠، مطبعة اجلبالوي، ٣٦:اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبدالغفار حامد هالل) ٢(
  .١٦: يف اللهجات العربية) ٣(
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ومن هذه الفروق أيضا أن اللغة جتد العناية والرعاية من أصحاا، 
يب والتحريف، أما وذلك يف تطبيق القواعد والضوابط اليت حتميها من الغر

اللهجة فهي تقبل الدخيل الغريب، والوافد األجنيب، واللغة حمصنة ضد ذلك 
فهي ال تقبله إال يف ظروف اضطرارية، وبذلك نرى مدى الصفاء يف اللغة، 

  .يف حني أن اللهجة على عكس ذلك
وهناك فرق آخر وهو االكتمال والنضج، فاللغة تتسم بالنضج 

يست يف حاجة إىل استجالب ألفاظ لغوية من لغات إا ل: واالكتمال، أي
أخرى بعد أن صارت وسيلة التعبري عن فكر اجلماعة اليت ارتضتها، وإذا 
اقترضت ال تأخذ إال يف أضيق احلدود، يف حني أن اللهجة قاصرة عن بلوغ 
هذا الشأن، إذ هي دائما يف حاجة إىل أخذ نظمها الصوتية والصرفية 

  . من اللغة األم اليت انفصلت عنهاوالنحوية والداللية
 حباجات اتمع العلمية عين اللغة تواللهجة، أنومن العالقة بني اللغة 

 ينعواألدبية والسياسية، والعسكرية، وكافة ااالت الرمسية، أما اللهجة فت
حباجات بيئة حمدودة حبدود جغرافية أو إدارية، كما أا ليست ذات صبغة 

  . )١(علمية أو أدبية

  :اجلانب التطبيقي
يقوم الباحث يف هذا اجلزء من البحث بدراسة بعض الكلمات 
املستخدمة يف هلجة واحة الكُفْرِة مرتبة ترتيبا هجائيا، وتأصيل اللفظ 

                                 
  .م١٩٩٣، املطبعة اإلسالمية احلديثة، ٨-٤ :هلجات العرب، عيد حممد الطيب: رينظ) ١(
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 املستخدم يف البيئة احمللية، بالرجوع إىل املعاجم العربية؛ ملعرفة االستخدام
  .الفصيح لتلك الكلمات

وعاء له :  وهي يف هلجة الكفرة،)يقِراإلب(كلمة  ومنه :حرف اهلمزة
ب: ، اإلبريقولغةً.  املاءأذن وخرطوم يستخدم لصبرعآب ري، واجلمع  :م

مما سبق جند ) ٢()معربة. ( وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه السائل)١(.أباريق
ية؛ ـماـ نفسه املستخدم يف اللهجة الععىنأن الكلمة وردت يف املعاجم بامل

   .ما يدل على عمق الصلة بني العامية واللغة العربية
التاج، :  ويف اللغة اإلكليل.نوع من النباتات العطرية: هوو، )إكليل(
 نبات ورقه طويل دقيق متكاثف، ورقه مر: وإكليل اجلبل. أكاليل: واجلمع

طاقة من الورود واألزهار على هيئة التاج تكلل . )٣(حريف طيب الرائحة
  . )٤()حمدثة. (أكاليل: اجلمع. أس أو تطوق العنق للتزينيالر

بالنظر يف القاموس احمليط جند أنه نص على أن الكلمة من داللتها، 
نبات طيب الرائحة، واللهجة احمللية تطلق االسم على ذلك النبات، والذي 

  .   يستخدم يف البخور
ملغرب ثوب يلبسه أهل ا، وهو )وسنرب( ومنه كلمة :حرف الباء

وهي من الكلمات اليت توافق . العريب به قلنسوة متصلة باجللباب
                                 

  ".برق"مادة : القاموس احمليط) ١(
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ٤، مطبعة الشروق، القاهرة، ط٢: املعجم الوسيط) ٢(
  ".كلل"مادة : القاموس احمليط) ٣(
  .٧٩: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط) ٤(
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كل ثوب : استخدامها مع االستخدام العريب الفصيح، ففي اللسان، الربنس
قلنسوة طويلة ، كان النساك يلبسوا يف : والربنس. )١(رأسه منه، ملتزم به

  . )٢(صدر اإلسالم، وتربنس الرجل لبس البرنس
رائحة الشيء طيبة كانت أو :  يف هلجة الكفرةوتعين): ةبن( كلمة 

وأجد يف الثوب بنة . مشمت منه بنة طيبة: ومن داللتها يف اللغة. غري ذلك
وفيها بنة مرابض . أنت حائك: وأجد بنة الغزل منك، أي. تفاح أو سفرجل

ان أن ويذكر صاحب اللس. )٣(البنانة لطيب البنة: ومنه قيل للروضة. الغنم
أجد هلذا : الريح الطيبة، كرائحة التفاح وحنوها، ومجعها بنات، نقول: البنة

جعلوه امسا : قال سيبويه. الثوب بنة طيبة من عروق تفاح أو سفرجل
من خالل النصوص املتقدمة جند أن الكلمة يف اللغة ، )٤(للرائحة الطيبة

 واحة الكفرة فتستخدم الفصحى تستخدم للرائحة الطيبة فقط، أما يف هلجة
فهو من . يف صورة أعم، حيث تطلق على الرائحة عموما الطيبة وغري الطيبة

  .إطالق اخلاص على العام
  .، تستخدم يف اللهجة احمللية، عند القبول بفعل الشيء، أو استحسانه)باهي (

. البهاء، واحلُسن، ي الرجل: عيننرى أا مب) ي(وبالنظر يف مادة 

                                 
  ".برنس"مادة : بلسان العر) ١(
  ".برنس"مادة : خمتار الصحاح، للرازي)  ٢(
  ".بنن"مادة : أساس البالغة ) ٣(
  ".بنن"مادة : لسان العرب) ٤(
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 إذا عال العني حسنه شيء ي. )١(تفاخروا: املفاخرة، وتباهوا أي: هاةواملبا
وروعته، وقد بهيواؤه.  الشيء و وفالن يفتخر بكذا . وقد مأل عيين

ومن . وقعدوا يف البهو وهو مقدم البيت... ويبتهي به، ويل به افتخار وابتهاء
  .)٢(ةحلب اللنب فعاله البهاء، يريد وميض الرغو: ااز

فالكلمة يف اللهجة احمللية استخدمت يف صورة استعارية، حيث تأيت 
، عليهالكلمة جوابا لكالم استحسنه املتكلم وارتضاه، فوافق الذي خياطبه 

اليت من معانيها احلُسن فهناك صلة بني االستخدام ) باهي( كلمة مفاستخد
  . اللغوي، وإن كانت تلك الصلة جمازيةعيناحمللي وامل
  .رجال : وتعين يف هلجة الكفرة،)ِتِريس( كلمة ومنها :ف التاءحر

من ) ترس( بالرجوع إىل املعاجم العربية جند أن اجلذر اللغوي 
الترس مجعه . )٣(صاحب ترس: رجل تارس، ذو ترس، ورجل تراس: دالالته

التستر بالترس، وكذلك : صاحب ترس، والتترس: ِترسة بوزن عنبة، تراس
الترس بالضم، : وِترس تعين. )٤(خشبة توضع خلف الباب: واِملترس. يسالتتِر

رجل . )٥(صنعته: صاحب الترس وصانعه، والترسة: مجعه أتراس، وترس
ال يستوي الراجل والفارس، واألكشف : تقول. ذو ترس: تارس وتراس

                                 
  ."ي"مادة : خمتار الصحاح) ١(
 ".ي"مادة : أساس البالغة) ٢(
  ".ترس"مادة : لسان العرب) ٣(
  ".ترس"مادة : خمتار الصحاح) ٤(
  ".ترس"ة ماد: القاموس احمليط) ٥(
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  )١(تسترت بك من احلَدثان، وتسترت من نبال الزمان: ومن ااز. والتارس

فالكلمة يف العامية أصوهلا عربية فصيحة، واستخدمت ِتريس عوضا 
 الشجاعة ومحاية األرض والعرض من صاحب عينعن رجال؛ ملا حتمله من م

  .الترس وحامله، املستعد دائما للقتال، وذلك على سبيل ااز
  .التراب املبلل: وتعين يف هلجة الكُفْرة، )ثَرى ( ومنه كلمة:حرف الثاء

الندى، و، )٢(نديته:  ثرى املطر التراب يثْريه، وثريت التراب:غةول
وهذا مما تطابق فيه ، )٣(والتراب الندي، أو الذي إذا بل مل يصر طينا الزبا

  .استخدام العامة للكلمة، مع االستخدام الفصيح
وبالرجوع إىل املعاجم جندها .  انهضي: للمؤنثة، وتعين)يِروثُ(كلمة 

وثارت . ثار القطا من جمامثه، والتقوا فثار هؤالء يف وجوه هؤالء :ولتق
؛ )٥(اهليجان، والوثب، والسطوع، ونهوض القطا: و الثور. )٤(بينهم فتنة الشر

 طلب النهوض جاء يف صورة جمازية، عىن مبطاباخلفاستخدام الكلمة هنا يف 
  .مع اتصال الكلمة جبذورها الفصيحة

  .إنكار الشيء:  وتعين يف اللهجة احمللية،)جحود (ة ومنه كلم:حرف اجليم
مع  نكر أكمنعه جحدا وجحودا: بالرجوع إىل املعاجم جند أن جحده حقه

                                 
  ".ترس"مادة : أساس البالغة) ١(
  ".ثري"مادة : أساس البالغة ) ٢(
  ".ثري"مادة : القاموس احمليط) ٣(
  ".ثور"مادة : أساس البالغة) ٤(
  ".ثور"مادة : القاموس احمليط) ٥(
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٣٣٨

. )٢(نقيض اإلقرار: اجلحد واجلحود. )١(قلة اخلري: علمه واجلَحد بالفتح والضم
قليل اخلري، : وما أنت إال جاحد جِحد أي. جحده حقه وحبقه جحدا وجحودا

  .)٣(فيك جحد وجحد كعدم وعدم، وقد جحد فالن وأجحدو
  .أداة حديدية يقَص ا صوف الغنم: وهي عند أهل الكفرة) ِجلَم( كلمة 

. قطّعه: جند أن جلمه جيلمه) جلم(بالرجوع إىل املعاجم يف مادة 
؛ جلم الصوف والشعر )٤(ما يقص به: حزه، واجللم حمركة: وجلم الصوف

: وجلم الشيء جيلمه جلما، )٥(ه وما هو إال جلمد من اجلالميدحز: باجللم
؛ فاالستخدام العامي للكلمة يف )٦(املقرضان واحدمها جلم: واجلَلَمان. قطعه

  .هلجة واحة الكفرة يتطابق مع االستخدام الفصيح
. خزان أرضي للماء: عين وهي يف هلجة الكفرة مب،)ةيابج(كلمة 

احلوض جيري فيه : عىنجند أن اجلابية مب) جوب(للغوي وبالرجوع إىل اجلذر ا
وجفان جيمع، واجلمع اجلوايب، ومنه قوله تعاىل : املاء لإلبل، أي

خرقها : وجاب الصخرة. قطعه: جاب الثوب واجتابه. )٧(كاجلواب
                                 

  ".جحد"مادة : القاموس احمليط) ١(
  ".جحد"مادة : لسان العرب) ٢(
  ".جحد"مادة : أساس البالغة) ٣(
  ".جلم"مادة : القاموس احمليط )  ٤(
  ".جلم"مادة : أساس البالغة)  ٥(
  ".جلم"مادة : لسان العرب)  ٦(
  ".جوب"مادة :  خمتار الصحاح)٧(
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جابوا الصخر بالواد .ازا، وجاب : ومن اجاب الفالة واجتا
 اخلزان األرضي يف اللهجة احمللية، ومسيت عىن؛ فالكلمة تستخدم مب)١(الظالم

كذلك ألا تأيت عن طريق قطع األرض وشقها لتكون الطبقة الظاهرة من 
فاستخدام الكلمة له أصل لغوي من اجلذر . األرض وعاء حيفظ فيه املاء

  . مفعولةعىنالذي اشتقوا منه جابية على وزن فاعلة مب) جوب(

املرأة : ، وتعين يف هلجة الكفرة)نةحرجا( ومنه كلمة :حرف احلاء
يأيت ) حرج(وبالنظر يف املعاجم جند اجلذر اللغوي  .املتخاصمة مع زوجها

احلرج  أن ينظر الرجل فال يستطيع أن يتحرك من مكانه فَرقًَا وغيظًا، : عىنمب
.  لضيق وقتهعليه السحور إذا أصبح قبل أن يتسحر؛ فحرم عليهوحرج 

أحرجها بتطليقة، : ويقال، )٢(حرمت: رأة حرجاوحرجت الصالة على امل
 حرج تعين حرج بكسر الراء وفتحها، أي ضيق كثريا، ؛)٣(حرمها: أي

: من باب طرب، أي:  وحرج صدره.حرجا ضيقَاا قوله تعاىل وقرئ 
التضييق، وحترج، : أثَّمه، والتحريج: واحلرج أيضا اإلمث، وأحرجه. ضاق

أجلأين فحِرجت : وأحرجين إىل كذا. دره حِرج وحرجحرج ص. )٤(تأمث: أي
وقع يف احلرج وهو : ومن ااز.  مضيق حىت أخذه، وأحرج السبع إىلعليه

                                 
  ".جوب"مادة :  أساس البالغة)١(
  ".حرج"مادة :  لسان العرب)٢(
  ".حرج"مادة : مقاييس اللغة) ٣(
  ".حرج"مادة : خمتار الصحاح) ٤(
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٣٤٠

؛ مما سبق جند أن الكلمة )١(أوقعين يف احلرج: وأحرجين فالن. ضيق املأمث
يتطابق استخدامها يف هلجة أهل الكفرة مع االستخدام الفصيح الذي نصت 

   .املعاجم عليه
بالرجوع إىل . احلجز بني املتخاصمني يف: وتستعمل، )ةاززح(كلمة 

 عىناحلز مبو. )٢(احلزازة وجع يف القلب من غيظ وحنوه: اللغة جندها ختربنا بأن
حز و. )٣(قطعة من اللحم قطعت طوالً: واحلَزة. القطع والقرض يف الشيء

ويف . قطع فأصاب احملََزقرض فيه، و: وحز يف رأس القوس. رأسه واحتزه
 .هياوتبقى حزازات النفوس كما : صدره حزازة وحزازات، كما قال

؛ مما سبق )٥(القطع من الشيء يف غري إبانة: احلزو. )٤(واإلمث ما حز يف قلبك
جند أن الكلمة يف هلجة أهل الكفرة حدث هلا حتول داليل؛ فانتقلت من 

ه، إىل من مينع وقوع تلك داللتها على وجع يف القلب من غيظ وحنو
  .احلزازة؛ بأن حيجز ومينع املتشاجرين حىت ال تقع تلك احلزازة

بالرجوع إىل أساس . )قالح( : وتعين يف هلجة الكفرة،)حسان(كلمة 
: وحسن احلالق رأسه. حسن اهللا خلْقه: البالغة جنده يقول يف مادة حسن

احتلق، وهو : مام فتحسن، أيزينه، وما رأيت محِسنا مثله، ودخل احل
                                 

  ".حرج"مادة : أساس البالغة) ١(
  ".حزز"مادة : خمتار الصحاح)  ٢(
  ".حزز"مادة : القاموس احمليط) ٣(
  ".حزز"مادة : أساس البالغة) ٤(
  ".حزز"مادة : لسان العرب) ٥(
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حسان على :  احلسن واجلمال، مجعهعىنحسن مب. )١(يتحسن ويتجمل بكذا
غري قياس، وحسن ككرم، ونصر فهو حسن وحسني وهي حسنة 

 يف هلجة الكفرة يوافق نصا ما ذكره عىنمما سبق جند أن امل) ٢(وحسناء
  .صاحب أساس البالغة من االستخدام الفصيح للكلمة

جند من ) حين(وبالرجوع إىل اجلذر . اجلَدة :وتعين، )ينـح( كلمة
ونزلوا يف حمنية الوادي، وِحنو . ين ظهره وحتينواحن. حين العود حينيه: معانيه

 حين حنو األب، ويتعلىهو حينو : ومن ااز. الوادي، ومنحناه ومنعطفه
. بيه، وهذه أم حانية، وحنت املرأة على ولدها حنواً إذا مل تتزوج بعد أعلى

حين يده . )٣(ِحجاجها: وضربت حنو عينه، أي...  أحناء صدرهعليهوطوى 
مما سبق نرى . )٤(عطفهما:  العود والظهرحينو. لواها : حينيها ِحنانة بالكسر

أن استعمال الكلمة يف هلجة أهل الكفرة جاء على سبيل ااز؛ ملا حتمله 
 أحفادها، واجلدة حانية وحامية اجلدة من حنان وعطف كبريين على

  .ألحفادها كما حتين العني حدقتها
وتعين يف هلجة أهل ، )حويل للمذكر(، و) للمؤنثةةيِلوح( كلمة

 عليهحال ) حول(ويف اللغة جند يف داللة اجلذر .  الغنم منالصغري: الكفرة
وحالت القوس .  حولعليهأتى : مر، وحالت الدار وحال الغالم: احلول

                                 
  ".حسن"مادة : أساس البالغة) ١(
  ".حسن"مادة : القاموس احمليط) ٢(
  ".حين"مادة : أساس البالغة) ٣(
  ".حين"مادة : القاموس احمليط) ٤(
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 السنة، مجعه أحوال، عىنواحلول مب. )١( انقلبت عن حاهلاعىنستحالت مبوا
وحال . )٢(حتول: أتى، وحال الشيء:  احلولعليهوحال احلول حوال، وحال 

انقلبت عن حاهلا اليت غمزت : وحالت القوس. تغري: الشيء واستحال
خدام مما سبق نرى أن استخدام الكلمة يف اللهجة احمللية هو است. )٣(اعليه

 عليه صغار اخلراف، بل وصفًا ملا مر عىنجمازي، حيث مل ترد يف املعاجم مب
حول، وغالبا ما تؤكل الغنم بعد مرور عام على والدا لذلك خصوها 

  .بلفظ حويل للمذكر وحولية للمؤنثة
بالرجوع إىل أساس البالغة جند من . )حائرة(: ، وتعين)ةِسحاي(كلمة 

ومن . عاثوا فيه وانتشروا للغارة: حاسوا البلد: معاين اجلذر اللغوي حوس
حاستهم السنة، وأصابتهم سنة حتوسهم وتدوسهم، وحاسين خطب : ااز
يفسدوا : ، وهم حيوسون ثياموطئته وسحبته: حاست املرأة ذيلهاو. كريه

. ت الشيء حوساسح: وتعين خمالطة الشيء ووطؤه، يقال، )٤(باالبتذال
 يف الشيء؛ وهو أن يقيم مع إرادة السفر؛ وذلك إذا والتحوس كالتردد

  )٥(عارضه ما يشغله

من النصوص السابقة جند أن استخدام الكلمة يف اللهجة احمللية استخدام 
                                 

  ".حول"مادة : خمتار الصحاح) ١(
  ".حول"مادة : القاموس احمليط) ٢(
  ".حول"مادة : أساس البالغة) ٣(
  ".حوس"مادة : أساس البالغة) ٤(
  ".حوس"مادة : مقاييس اللغة) ٥(
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وطئته وسحبته، : جمازي؛ فذكر صاحب أساس البالغة، حاست املرأة ذيلها، أي
كلمة هلا أصل عريب فال. وال يكون منها ذلك إال إذا كانت حائرة مرتبكة األفعال
  .فصيح، وإن كان استخدامها يف اللهجة احمللية جاء جمازيا

 ومن كلمات حرف اخلاء يف هلجة واحة الكُفْرة،  كلمة :حرف اخلاء
: وبالنظر يف خمتار القاموس جنده يذكر. اتركين وابتعد عين:  اليت تعين)خطَاين(

واخلَطوة .  خطى أو خطوات:مابني القدمني، مجعها: مشى، واخلطوة: خطا خطوا
 خطا خطوة واحدة، )١(جاوزهم: املرة، واجلمع خطوات، وختطى الناس: بالفتح

ختطاه املكروه، : ومن ااز. وخطوة واسعة، وهو فسيح اخلُطا، وبعيد اخلُطا
وقرب اهللا . وبني القولني خطي يسرية إذا كانا متقاربني.  باملكروهعليهوختطيت 

ما بني :  وأخطو خطوة، واخلُطوة )٢(.املسافة:  أهلك، أيخطاك فانصِرف على
  . )٣(املرة الواحدة: الرجلني، واخلَطوة

هلا أصلها اللغوي؛ ألن ) خطاين(من النصوص السابقة جند أن 
  فاالستخدام اللهجي قريب الداللة االبتعاد وااوزة،عىنأصلها اللغوي مب

  .من األصل اللغوي للكلمة
بالرجوع إىل معجم .  انتهى من الشيء وأكمله:عين، وت)خالص(كلمة 

. صفيته: خلص الشيء خلوصا فهو خالص، وخلَّصته: أساس البالغة جنده يقول
: ومن ااز. ما خلص منه: وهذه خالصة السمن، أي. واستخلص الشيء لنفسه

                                 
  ".خطو"مادة : القاموس احمليط) ١(
  ".خطو"مادة : أساس البالغة) ٢(
  ".خطو"مادة : مقاييس اللغة) ٣(
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سلم منها : وخلص من الورطة خالصا. هذا ثوب خالص إذا كان صايف البياض
وختلص الظيب والطائر من . شيء الذي يصفو من كدره وختلص منهاسالمة ال

منه : والزبد ِخالص اللنب، أي. وخلّص الغزلَ امللتبس. وخلّصه اهللا. احلبالة
خلَص الشيء بالفتح . )١(اعتزهلم: وخلص من القوم.  يستخرجعىنيستخلص، مب

الكلمة مما سبق جند أن . )٢(خيلص خلوصا إذا كان قد نشب مث جنا وسلم
 ألن اإلنسان إذا أراد أن يقوم بالفعل مث أجنزه، فقد ؛استخدمت يف صورة جمازية

خلص منه وانتهى من موانعه، فكما يستخلص السمن من اللنب كذلك يستخلص 
  .الفعل من موانعه حىت ينتهى منه

 املالبس(وتعين يف هلجة الكفرة ) دبش( ومنه كلمة :حرف الدال
يف خمتار القاموس جند الدبش بالتحريك ) دبش( مادة بالنظر يف. )واألثاث

وهو اللفظ نفسه الذي ذكره صاحب ، )٣(أثاث البيت، وسقط متاعه
 املعجمي للكلمة جند أن االستخدام عىن املوبالنظر إىل، )٤(القاموس احمليط

  .احمللي للكلمة يتطابق معه

 إىل اجلذر بالرجوع .)البيضة(، وتعين يف هلجة الكفرة )ةيـحد(كلمة 
إذا بسطها، ويقال دحا :  دحوادحا األرض يدحوها: جند أن) دحو (اللغوي

املوضع الذي تفرخ فيه؛ ألنه : املطر احلصى عن وجه األرض، وأدحى النعام
                                 

  ".خلص"مادة : البالغةأساس ) ١(
  ".خلص"مادة : لسان العرب) ٢(
  ".دبش"مادة : خمتار القاموس) ٣(
  ".دبش"مادة : القاموس احمليط)  ٤(



 األلفاظ في لهجة واحة الكُفْرة الليبية وعالقتها باللغة العربية

 

٣٤٥

ودحا املطر احلصى عن . )١(يدحوه برجله مث يبيض فيه، وليس للنعامة عش
نعامة يف أدحيتها وباضت ال.  وكأن البيض يف األداحي. كشفه: األرض

ودحا اهللا األرض . )٢(تبسطه وتوسعه: وهو مفرخها؛ ألا تدحوه، أي
: واُألدحي، ويكسر... عظم: بسطها ودحا البطن: يدحوها، ويدحاها دحوا

وبتأصيل الكلمة جند أنه حدث هلا انتقال . )٣(مبيض النعام، ومرتل للقمر
 النعامة البيض، داليل، فهي يف اللغة املعجمية تستخدم ملكان وضع

  .واستخدمت يف اللهجة احمللية للبيض نفسه
اخلاضع ألوامر الغري يف احلق :  وتعين يف هلجة الكفرة)دلْدول(كلمة 

، دلدل وتدلدل الشيء حترك )دلدل( املعجمي للجذر عىن وامل.والباطل
حتريك الرأس واألعضاء يف املشي، كالدلدال بالكسر، : والدلدلة. )٤(متدليا

؛ فالكلمة يف استعماهلا العامي )٥(القنفد: االسم بالفتح، والدلدل والدلدولو
أخذت صورة االستعارة؛ حيث شبهت اإلنسان منعدم الشخصية بالشيء 

  .املتديل الذي يتحرك بال إرادة منه، أو تشبيها له يف ضعفه بالقنفد
ىل بالرجوع إ. زه والفسحةـالتن: ، وتعين)دهور( )رودهِي(كلمة 

                                 
  ".دحو"مادة : مقاييس اللغة) ١(
  ".دحو"مادة : أساس البالغة) ٢(
  ".دحي"مادة : القاموس احمليط) ٣(
  ".دلدل"مادة : خمتار الصحاح) ٤(
  ".دلل"مادة : القاموس احمليط) ٥(
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مجعه وقذفه يف مهواه، : دهوره. )١(أدبر: املعاجم اللغوية جند، تدهور الليل
دفعه فسقط، : فخم بعضه يف إثر بعض، ودهور احلائط: ودهور الكالم
إذن الكلمة يف استخدام الواحة هلا أصل لغوي، وإن ) ٢(أدبر: وتدهور الليل

ان إقامته كان استخدامهم للكلمة يف صورة جمازية؛ ألن الذي يترك مك
ويذهب للتنـزه والسياحة، البد أن يدبر عن مرابض قومه وأحبابه، فأخذوا 

 أهله ما يستخدم يف إدبار الليل ملن يذهب للفسحة على أمل الرجوع إىل
   .سريعا كما يرجع نور النهار صباحا بعد الليل

، جند أا )دون(بالرجوع إىل مادة ). انتبه له( وتعين )ك لهوند( كلمة
اقترب منه، ودونك : وهذا دون ذاك، أي. )٣(تدل على املداناة واملقاربة

؛ فالكلمة )٥(اقترب منه: ودونك ذاك، أي. )٤(خذه: الشيء، ودونك به أي
تستخدم يف صورة جمازية؛ حيث تعين يف املعجم االقتراب من الشيء، 

  .االهتمام به واالنتباه له عينواالقتراب من الشيء حيمل م
بالرجوع إىل املعاجم جند . افعل هذا الشيء:  وتعين) كذايرِد(كلمة 

حاولت منه أن يفعله، وأدرته : أدرته على هذا األمر، أي): دور(من معاين 

                                 
  ".دهور"مادة : خمتار القاموس) ١(
  ".دهور"مادة : القاموس احمليط) ٢(
  ".دون"مادة : مقاييس اللغة) ٣(
  ".دون"مادة : لسان العرب) ٤(
  ".دون" مادة: خمتار الصحاح) ٥(
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دم للكلمة يوافق ـخـ اللهجي املستعىنوامل. )١(حاولت منه أن يتركه: عنه
  .ما ذكره صاحب أساس البالغة

ما ذبح من شاة وغريها : وتعين ،)حةيِبذَ(ومنه كلمة : حرف الذال
قطع احللقوم من باطن :  املعجمي لكلمة الذبحعىنوامل. من حيوانات وطيور

الشاة : مصدر ذحبت، والذبيحة: عند النصيل، وهو موضع الذبح، والذبح
 ،)٣(املذبوح: شق، وفتق، وحنر، خنق، والذبيح: ذبح ذحبا .)٢(املذبوحة

  .يف هلجة الكفرة مع العربية الفصحىوبالنظر يف املعاجم جند تطابق الكلمة 
 عىنأما امل. عكس املتجمد من األشياء: وتعين، )ذايب(كلمة 

، ذاب الشحم والثلج وغريها ذوبا وذوبانا، وأذبته أنا املعجمي للكلمة
نقيض مجد، وأذابه غريه، وأذبته :  ذاب يذوب ذوبا وذوبانا)٤(وذوبته
ن عربية فصيحة لكنها يف هلجة الواحة ؛ فالكلمة إذ)٥(وذاب إذا سال. وذوبته

  .حدث إبدال اهلمزة ياء على طريقة احلجازيني
الدعاء بالربح : وتفيد )ربح(، من )ةوحربم(كلمة  ومنه :حرف الراء
، ربح يف جتارته، واشترى )ربح(ويف اللغة يدل اجلذر . وكسب الشيء

: ومن ااز.  على سلعتهوراحبته... سلعة يطلب فيها الربح، والربح، والرباح
                                 

  ".دور"مادة : أساس البالغة )١(
  ".ذبح"مادة : لسان العرب )٢(
  ".ذبح"مادة : خمتار القاموس )٣(
  ".ذوب"مادة : أساس البالغة )٤(
  ".ذوب"مادة : لسان العرب )٥(



 ثاني                                                                             المحور ال
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وجتارة . اسم ما رحبه: والربح بالكسر، )١(جتارة راحبة، وقد رحبت جتارتك
  . )٢(يربح فيها :راحبة

 فاعل؛ فهي عىنإذن الكلمة عربية فصيحة، وهي على وزن مفعول مب
 راحبة، وهي وإن كانت يف صورة األسلوب اخلربي إال إا عىنمربوحة مب

  .يف االستخدام احمللي ألهل الكفرة الدعاء عىنحتمل م
 عنها زوجها فهي يفعدة املرأة املتو:  وتعين يف هلجة الكفرة)الرباط(كلمة 

أما يف املعاجم فتدل على الشد والثبات، ومن ذلك ربطت بالشيء، . مرابطة
لوال صبره : ربط اهللا على قلبه:  ومن ااز)٣(أربطه ربطًا، والذي يشد به رباط

  .)٤(ورجل رابط اجلأش وربيط اجلأش. }١٠:القصص{ا على قلبهاأن ربطن
صرب، ويف : مما ذكره الزخمشري يف أساس البالغة أن من معاين ربط

يف حالة صرب؛ :  عنها زوجها يف حالة مرابطة، أييفهلجة الواحة املرأة املتو
  .لشدة مصاا، فهي حتتاج يف هذه احلال للصرب

أصل  )ردغ: (جند  باستقراء بعض املعاجم.طنيال: وتعين، )ردغَة ( كلمة
. )٥( املاء والطني، ومنه الرديغ: يدل على استرخاء، واضطراب من ذلك الردغ

ومكان ردغ، . وأعوذ باهللا من ردغة اخلبال. ارتطم يف الردغَة والردغة والرداغ
                                 

  ".ربح"مادة : أساس البالغة )١(
  ".ربح"مادة : القاموس احمليط )٢(
  ".ربط"مادة : مقاييس اللغة )٣(
  ".ربط"مادة : أساس البالغة )٤(
  ".ردغ"مادة : مقاييس اللغة )٥(
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  .)٢(املاء والطني والوحل الشديد: الردغةو .)١(وقع فيه: وقد ارتدغ الرجل
 ستخدم للكلمة قد تطابق مع املعىن املعىن ونستخلص من ذلك أن امل

  .املعجمي للكلمة
بيت :  وتعين يف هلجة الكفرة،)ةبيِرز(ومن كلماته  :حرف الزاي

أصل يدل على املأوى والزربة : أما يف املعاجم، زرب. )الغنم(اشية امل
؛ )٤(ِبها وزريبتها وزروا وزرائبهاوالغنم يف زر. )٣(والزريبة قُترة الصائد

  .  فالكلمة عربية فصيحة موافقة لالستخدام املعجمي الفصيح

:  معاجم اللغة جندإىلبالرجوع ). ظنك(:  وتعين،)كمعز( كلمة 
زعم فالن كيت وكيت زعما وزعما، إذا شككت أنه حق أو باطل وأكثر 

ويف قوله مزاعم إذا مل يوثق . بما يستعمل يف الباطل، وزعموا مطَّية الكذ
ومن . )٦(القول احلق، والباطل، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه: والزعم. )٥(به

املقارنة بني الكلمة يف املعاجم واالستخدام احمللي جند تطابقًا يف االستخدام 
   .الفصيح واللهجة احمللية

بعد زيارة العروس لبيت أبيها أول مرة : ، وتعين)ةرزو(كلمة 
                                 

  ".ردغ"مادة : أساس البالغة )١(
  ".ردغ"دة ما: لسان العرب )٢(
  ".زرب"مادة : مقاييس اللغة )٣(
  ".زرب"مادة : أساس البالغة  )٤(
  ".زعم"مادة : أساس البالغة )٥(
  ".زعم"مادة : القاموس احمليط )٦(
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وفالن مزور غري زوار، . زرته زورا، وأزرته غريي: أما يف املعاجم. الزواج
، )١(وهم يتزاورون، وبينهم تزاور.  وسلمعليهوهم زوار قرب النيب صلى اهللا 

  . )٢(زار بعضهم بعضا: وتزاور القوم
فالكلمة اسم مرة من زار زيارة، ولكنها خصصت يف هلجة الكفرة بزيارة 

  . وىل بعد الزواج ألهلها، وهي من إطالق العام وإرادة اخلاصالعروس األ
وبالرجوع إىل . )مجيلة(، وتعين )ِسمحة(كلمة   ومنه:حرف السني

هو .)٣(املساهلة: جواد، من باب املساحمة، أي: رجل مسح، أي: املعاجم جند
مسح بين السماح والسماحة من قوم مسحاء، وهي سمحة من نسوة 

رجل مسح، :  العطاء واجلود، يقالعينلسماح والسماحة، مب وا)٤(.ِسماح
  . )٦(أي أعطاه: وسمح له.. جود: والسماح والسماحة. )٥(وامرأة سمحة

 اجلود والكرم عينبعد الرجوع إىل املعاجم وجدنا أن الكلمة مب
واملساهلة، وهي صفات خاصة باإلنسان، واجلمال من هذه الصفات، 

  .لمة مسحة على اجلميلة من باب االستعمال اازيفإطالق أهل الكفرة لك
ي باسم شخص آخر، أو من سم: وتعين، )يه، وِسميتهاِسِم( كلمة 

                                 
  ".زور"مادة : أساس البالغة )١(
  ".زور"مادة : القاموس احمليط )٢(
 ".مسح"مادة : مقاييس اللغة) ٣(
 ". مادة مسح"أساس البالغة ) ٤(
  ".مسح"مادة : لسان العرب )٥(
  ".مسح"مادة : خمتار الصحاح )٦(
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العلو، ويقال أن أصل : يف اللغة يدل على) مسو( واجلذر .مسيت باسم امرأة
 عىنوالسمو مب، )١(عيناسم من السمو، وهو العلو؛ ألنه تنويه وداللة على امل

ت، ومسيت فالنا يعلعلوت و: مسوت ومسيت، مثل: تفاع والعلو، يقالاالر
هو سِمي فالن؛ إذا وافق امسه اسم فالن، ومنه : ، ومنهأمسيته: عىنزيدا، مب

نظريا يستحق مثل : ، أي}٦٥:سورة مرمي{ هل تعلم له سمياًقوله تعاىل 
.مة مع االستخدام احمللي هلا اللغوي للكلعىن مما ذكر جند تطابقًا يف امل)٢(.امسه

بالرجوع إىل ). املزرعة(، وتعين يف هلجة الكفرة )انيةلسا(كلمة   
. وسنوت املاء سانية. أكريته مساناة ومسانهة) سنو(املعاجم جند من معاين 

. )٣(والسحاب يسنو املطر... اعليهوهي البعري يسىن " أذل من السانية"و
سِنيت الدابة؛ : ا الزرع واحليوان، فيقالعليه والسانية هي الناقة اليت يسقى

ونستنتج  .)٤(ا املاء، وسنوت الدلو ِسناوة؛ إذا جررا من البئرعليهإذا سقي 
من ذلك أن الكلمة تدل على التطور والتغري الداليل الذي يطرأ على اللغة، 

ة حيث تعين يف املعاجم الناقة اليت تسحب املاء من البئر، ومنذ فترة زمني
سابقة ليست بالبعيدة كانت تدل يف هلجة الكفرة على البئر نفسه، مث انتقلت 

  .داللة الكلمة إىل املزرعة اليت يوجد فيها البئر
أما املعاجم فتذكر أن السعي . ماغنقطيع األ: ، وتعين)سعي(كلمة 

                                 
  ".مسو"مادة : مقاييس اللغة )١(
  ".مسو"مادة : خمتار الصحاح )٢(
  ".سنو"مادة : أساس البالغة )٣(
  ".سنو"مادة : لسان العرب )٤(
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... وهو يسعى على الغاية. وسعى إىل املسجد. )١( الوصول إىل الغايةعينمب
يكسب : هو يسعى على عياله، أي: ومن ااز. سعيت معه: هوساعيت

سعى إذا . )٣(قصد، وعمل، ومشى، وعدا: سعى يسعى سعيا كرعى. )٢(هلم
 عىن والذهاب مبعمل، وسعى إذا قصد، وأيضا السعيمشى، وسعى إذا 
  . )٤( الكسبعىنواحد، وكذلك مب

ها اللغوية يتضح مما سبق أن الكلمة حدث هلا انتقال داليل، فداللت
الكسب، واملشي، والعمل، فالكلمة تدل على حال الراعي الذي يسري خلف 
قطيع األغنام طلبا للرزق، مث انتقلت لتدل على القطيع نفسه الذي يسري 
خلفه الراعي؛ وذلك الرتباط الطبيعة يف الواحة باألغنام ورعيها كوسيلة 

  . لكسب الرزق
خياطة الثوب خياطة : ، وتعين)لِّش( كلمة ومنه :حرف الشني

خاطه : شل الثوب، أي:  نفسه يف خمتار الصحاحعىنوقد وردت بامل. خفيفة
وألقى ، )٦(سواد يصيب الثوب وال يذهب بغسله: الشلل. )٥(خياطة خفيفة

. ولبس الشليل حتت الدرع، وهو ثوب يلبس حتتها. جلَّه: على الفرس شليله
                                 

  ".سعي"مادة : مقاييس اللغة )١(
  ".سعى"مادة : أساس البالغة )٢(
  ".سعى"ادة م: القاموس احمليط )٣(
  ".سعى"مادة : لسان العرب )٤(
  ".شلل"مادة : خمتار الصحاح )٥(
  ".شلل"مادة : القاموس احمليط )٦(
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   .)١(بأثر سواد أو غريه ال يذه: ويف ثوبه شلَل
وهذا املعين . وهي نوع من احللي توضع على األذن ،)افنِش(كلمة 

احمللي للكلمة متطابق مع االستخدام املعجمي للكلمة؛ حيث يذكر ابن 
ومن . يف آذام الشنوف والِقرطة. )٢(من حلي األذن) شنف(فارس أن 

ما علق أسفل األذن، : والشنف. )٣(حاله: شنف كالمه وقرطه: ااز
  . )٤(شنوف: اجلمعو

: سان العريب الفصيح، ومن داللتها يف الل)املرآة(، وهي)وافةش(كلمة 
جيلوه، واملرأة :  وشاف الصائغ احلُلي يشوفه)٥(إذا تزينت: تشوفت املرأة

  .                 )٧(تزين: وتشوف... تزينت:  وِشيفت اجلارية تشاف)٦(تزينت: تشوفت
تزين، وجاءت : الذي يعين) شيف(ن الفعل فالكلمة صيغة مبالغة م

 الزينة باملرآة عىنعلى صورة صيغة املبالغة لكثرة التزين أمام املرآة، فانتقل م
  .إىل حمل التزين، يف صورة جمازية

يتطابق معناها اللغوي ). قبيحة(:  وتعين يف هلجة الكفرة)ةِشين(كلمة 
                                 

  ".شلل"مادة : أساس البالغة )١(
  ".شنف"مادة : مقاييس اللغة )٢(
  ".شنف"مادة : أساس البالغة )٣(
  ".شنف"مادة : القاموس احمليط )٤(
  ".شوف"مادة : مقاييس اللغة )٥(
  ".شوف"مادة : أساس البالغة )٦(
  ".شوف"مادة : القاموس احمليط )٧(
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وجه فالن : عرب تقولوال... الشني خالف الزين. مع االستخدام اللهجي
هذه شائنة . )١(قبيح ذو شني: حسن ذو زين، وجه فالن شني، أي: زين، أي

  )٢(ووجهك شني ووجهي زين. من الشوائن

اللباس :  وتعين،وقد تنطق بالسني )دريةص( كلمة  ومنه:حرف الصاد
: ومن داللتها يف املعاجم .جسده الذي يلبسه الرجل يف اجلزء العلوي من 

وأخضل الدمع صدارها، وهو ثوب تغطي به الرأس . ملُِحد الصدارلبسِت ا
أعلى : والصدر. )٣(وشد البعري بالتصدير، وهو حبل يشد يف صدره. والصدر

الصدر أو ما أشرف من أعاله، : والصدرة، بالضم... مقدم كل شيء وأوله
  .؛ فالكلمة بذلك عربية جاءت على االستخدام الفصيح)٤(وثوب

وهي من الكلمات اليت . اجلو شديد الربودة: ، وتعين)قعص( كلمة 
تتطابق داللتها يف املعاجم واالستخدام اليومي يف واحة الكفرة؛ حيث من 

الذي يسقط من السماء : الصقيعو. )٥(الربد احملرق للنبات: معاين الصقيع
  . )٦(بالليل يشبه الثلج

 وهي مما .الد الصغار األو: وتعين،)الضِنوة (ومنه كلمة :حرف الضاد
                                 

  ".شني"مادة : لسان العرب )١(
  ".شني"مادة : أساس البالغة )٢(
  ".صدر"مادة : أساس البالغة )٣(
  ".صدر"مادة : القاموس احمليط )٤(
  ".صقع"مادة : مقاييس اللغة )٥(
  ".صقع"مادة : لسان العرب )٦(
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الولد : الضنو: ففي اللغة. تطابق فيه االستخدام اليومي للكلمة مع اللغة الفصيحة
إذا كثرت : وأضنأ القوم. أن يكثر ولدها: وامرأة ضانئة، وماشية. )١(بالفتح

كثرة : والضنُء... كثر أوالدها: وضنأت)٢(.كثرة النسل: مواشيهم، والضنء
  )٣(د له كنفر، واجلمع ضنوءالنسل، والولد، ال واح

أما يف اللغة . الفرح والسرور:  وتعين،)طَرب(كلمة  ومنه :حرف الطاء
الفرح واحلزن، والطرب خفة عند شدة الفرح أو احلزن : الفصيحة؛ فالطرب

  . )٥(هو خفة من سرور أو هم. )٤(واهلم، وقيل حلول الفرح وذهاب احلزن
الكُفْرِة قد حدث هلا ختصيص يف نالحظ مما سبق أن الكلمة يف عامية 

 الفرح والسرور، أما يف العربية الفصحى فهي تشمل عيناستخدامها، فتستخدم مب
  .  الفرح واحلزن، ويعد هذا من باب التطور يف االستخدام اللغوي للكلمة

وبالنظر يف املعاجم جند يف باب . الشيء القليل:  وتعين،)شةطَ(كلمة 
والطش . قليل: مث الطش، ومطر طش، وطشيشأول املطر الرش : طشش

. طششت السماء وأطشت، وأرض مطشوشة. )٦(املطر الضعيف: والطشيش 

                                 
  ".ضنو"دة ما: مقاييس اللغة)١(
  ".ضنو"مادة : لسان العرب )٢(
  ".ضنو"مادة : القاموس احمليط )٣(
  ".طرب"مادة : لسان العرب )٤(
  ".طرب"مادة : أساس البالغة )٥(
  ".طشش"مادة : لسان العرب )٦(
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والطاء والشني أصل يدل على قلة من ذلك . )١(وما وقع إال طش. مطشوشة
االستخدام اليومي  ويالحظ مما سبق أن. )٢(الطش، وهواملطر الضعيف
ية الفصحى، حيث ذكر قد توافق  مع العرب للكلمة يف عامية الواحة،

  . القليل): طش(صاحب اللسان أن من معاين 
 والكلمة مما توافق استخدامها يف هلجة واحة ).وقَع: (، وتعين)طاح( كلمة 

هلك : طيح، طوح: الكفرة مع االستخدام الفصيح للكلمة، بالنظر يف املعاجم جند
: يطيح طوحا. )٣(قذفته القواذف: وسقط، بابه قال وباع، وطوحته الطوائح

. )٤(هلك وسقط أو ذهب، وكذلك إذا تاه يف األرض: أشرف على اهلالك، وقيل
  .)٦(سقط: وطاح الشيء من يده. )٥(هلك: طاح يطيح، وطاح يطوح، أي

وطاش يف اللغة . االحنراف عن الطريق القومي:  وتعين،)شطاِي( كلمة 
إذا : اش اهلمط. )٧(النـزق، واخلفة: والطيش. عدل: طاش السهم، أي: تعين

 يف املعاجم قريب من عىنإذًا امل. )٨(مل يصب، كأنه خف وطاش وطار
                                 

  ".طشش"مادة : أساس البالغة )١(
  ".طشش"مادة : مقاييس اللغة )٢(
  ".طيح"مادة : خمتار الصحاح )٣(
  ".طيح"مادة : لعربلسان ا )٤(
  ".طوح"مادة : مقاييس اللغة )٥(
  ".طوح"مادة : أساس البالغة )٦(
  ".طيش"مادة : خمتار الصحاح )٧(
  ".طيش"مادة : أساس البالغة )٨(
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استخدام العامة، وإن كان االستخدام العامي على سبيل ااز؛ تشبيها مبن 
  . ينحرف يف سلوكه بالسهم الذي ال يصيب اهلدف املراد منه

ة كثرية املرأ: وتعين يف هلجة الكفرة، )ظالَّة (ومنه كلمة :حرف الظاء
نقيض : والظل. )١(أقْبلَ:  أظلكم فالن:لويف اللغة الظِّ. اخلروج من بيتها

شدته، ومن : أوله، ومن القيظ: الضح، أو هو الفيء، ومن الشباب
يضرب للرجل " واتركْه ترك الظيب ِظلَّه. "ما وارى الشمس منه: السحاب

؛ فاستخدام الكلمة )٢(أبداالنفور؛ ألن الظيب إذا نفر من شيء، ال يعود إليه 
يف العامية جاء يف صورة جمازية؛ تشبيها للمرأة يف نفورها من بيتها، بالظيب 

  .يف تركه ملكانه
: غةوالعج يف الل. الغبار الكثري: وتعين، )اججع( ومنه :حرف العني

الغبار، ): بالفتح(والعجاج . عجيجا) بالكسر(رفع الصوت، وقد عج يعج 
. )٣(اشتدت وأثارت الغبار والدخان: ت الريح، وأعجتوعج. والدخان
عجاجة، : هو من الغبار ما ثورته الريح، واحدته: الغبار، وقيل: والعجاج

    .)٤(الدخان أخص منه: والعجاج. وفعله التعجج
  . متطابق يف املعاجم واالستخدام العامي للواحةعىنباملقارنة جند أن امل

عركت األدمي : ويف اللغة. والقتال رة املشاج: وتعين،)ةكَرع(كلمة 
                                 

  ".ظلل"مادة : أساس البالغة )١(
  ".ظلل"مادة : القاموس احمليط )٢(
  ".عجج"مادة : خمتار الصحاح )٣(
  ."عجج"مادة : لسان العرب )٤(
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واعترك القوم يف . وعركت القوم يف احلرب عركًا. إذا دلكته دلكًا: عركًا
وعركت . )١(رجل عركن وقوم عركون، وهم األشداء يف الصراع. القتال

وعركتهم احلرب تعركهم . حنكه: القوم يف احلرب عركًا، وعركه الدهر
: واملعركة بفتح الراء وضمها. لى املثلم، وكالمها ععليهدارت : عركًا

ويالحظ أن . )٢(موضع القتال الذي يعتركون فيه إذا التقوا، واجلمع معارك
  .  ذاته الذي تستخدمه اللهجة احمللية، يف املعاجم اللغويةعىنالكلمة وردت بامل

ومما توافق فيه االستخدام اللغوي يف الواحة مع املعاجم، كلمة 
األنف حتت جمتمع : عرن، العرنني: ويف اللغة. األنف:  وتعين،)نيِنرِع(

عرنني كل شيء أوله، . )٣(احلاجبني، وهو أول األنف حيث يكون الشمم
حتت جمتمع احلاجبني، وهو أول األنف، حيث يكون فيه : وعرنني األنف
  )٤(األنف كله: هم شم العرانني، والعرنني: الشمم، يقال

ففي لسان العرب، أعلَّ . األبناء الصغار: ين وتع،)العويل(ومنه أيضا كلمة 
عال : وقال الكسائي. كثر عياله: وأعيل، إذا كثر عياله، وعال وأعول: الرجل
  . )٦(أوالد الرجل من نسوة شىت: وبنو الِعالت. )٥(إذا كثر عياله: الرجل

                                 
  ".عرك"مادة : مقاييس اللغة )١(
  ".عرك"مادة : لسان العرب )٢(
  ".عرن"مادة : خمتار الصحاح )٣(
  ".عرن"مادة : لسان العرب )٤(
  ".عول"مادة : املرجع السابق )٥(
  ".عول"مادة : خمتار الصحاح )٦(
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ويف املعاجم، . )املكحلة: ( وتعين،)ةازغَرِغ(ومنه كلمة  :حرف الغني
غرزت عودا يف : ويقال. أدخلها:  يف الشيء، غرزا، وغرزهاغرز اإلبرة

: غرز. )٢(وغرز الشيء باإلبرة، وبابه ضرب )١( واحدعيناألرض وركزته، مب
) ٣(أصل يدل على الشيء يف الشيء، من ذلك غرزت الشيء أغرزه غرزا

 عىن يف عامية الكفرة قريب من املعىنبالتأمل يف النصوص السابقة جند أن امل
الذي صيغت منه الكلمة يدل على إدخال الشيء ) غرز(لفصيح، بل اجلذر ا

لكثرة غرز املرود يف فيها؛ وألا ) غرغازة(يف الشيء، فهم أمسو املكحلة 
  .مكان غرز املرود

:  وتعين،)غُموس(ومما توافق مع االستخدام العربية الفصحى، كلمة 
غمسه يف املاء فانغمس، : ولغة. اإلدام الذي يغمس فيه اخلبز عند األكل

واختضبت املرأة . وغمس اللقمة يف اخلل. وغمس السنان يف ثغرته. واغتمس
: وغمس النجم غموسا. غمسا؛ إذا غمست يدها يف احلناء من غري نقش

وتدل على غط . )٥(اإلمثواليمني الغموس اليت تغمس  صاحبها يف . )٤(غاب
   .)٦( فيهغططهإذا : غمست الثوب واليد يف املاء: الشيء، يقال

                                 
  ".غرز"مادة : لسان العرب )١(
  ".غرز"مادة : خمتار الصحاح )٢(
  ".غرز" ادة م: مقاييس اللغة )٣(
  ".غمس"مادة : أساس البالغة )٤(
  ".غمس"مادة : خمتار الصحاح )٥(
  ".غمس"مادة : مقاييس اللغة )٦(
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: الفجع: ويف اللغة. املصيبة:  وتعين،)فَجعة( ومنه كلمة :حرف الفاء
نزلت به :  فيعدمه، وقد فُِجع مبالهعليهأن يوجع اإلنسان بشيء يكُرم 

 )١(توجع للمصيبة: وتفجع. ذات فجيعة، وهي الرزية: وامرأة فاجع. فاجعة
مفجع، وفُِجع مباله وولده، وفجعه ما أصابه وفجعه، هو مفجوع به و

؛ فلهجة الكفرة متفقة مع العربية الفصحى يف )٢(ونزلت م فجيعة وفاجعة
استخدام الكلمة للداللة على املصيبة والرزية، وإن كان هناك استخدام آخر 
للكلمة وهو استخدام جمازي، فيستخدمون الكلمة لكل شيء غريب 

  .فخم من السياراتعلى نوع ) الفجعة(مفاجئ، فيطلقون لقب 
ِفكِّنا (ومن استخدامام املوافقة لالستخدام الفصيح، التركيب اللغوي 

ة تتكون من فعل، وفاعل، يعل، فهذه مجلة فخلصنا منه: ، وتعين)منه
: والذي من معانيه) فكنا(وحمور التعبري، هو الفعل . ومفعول، وجار وجمرور

وفك الرهن .  فككتهمافك الشيء خلَّصه، وكل متشابكني تفصلهما فقد
. )٣(ما يفتك به: أيضا، وفكاك الرهن بفتح الفاء وكسرها ) افتك(خلَّصه، و

  . )٤(وفكك تدل على تفتح وانفراج، ومن ذلك فكاك الرهن
بالنظر يف املعاجم جند، فلج كل . )احلقيبة: ( وتعين،)ةيجِلالفَ(كلمة 

. قسمه نصفني: جانصفه، وفلج الشيء بينهما، يفلجه، بالكسر فل: شيء
                                 

  ".فجع"مادة : القاموس احمليط )١(
  ".فجع"مادة : أساس البالغة )٢(
  ".فكك"مادة : خمتار الصحاح )٣(
  ".فكك"مادة : مقاييس اللغة )٤(



 األلفاظ في لهجة واحة الكُفْرة الليبية وعالقتها باللغة العربية

 

٣٦١

القطعة : والفلجة. شققته نصفني: وفلجت الشيء فلجتني. القَسم: والفلج
ويدل على فرجة بني الشيئني ، )١(شقة من شقق اخلباء: والفلجة. من البجاد
  .)٢(املتساويني

 وبعد النظر يف النصوص السابقة، جند أن املعاجم مل تصرح بأن 
القسم، والشق، والفرجة : من معاين الفلجالفليجة هي احلقيبة، لكن ذُكر أن 

نطبق على وكل هذه املعاين ت. بني الشيئني املتساويني، والقطعة من اخلباء
مل تعرف احلقيبة بل اخلباء واخلرج حلفظ املتاع، وعندما احلقيبة، فالعرب قدميا

ا أهل الواحة هذا املسمى الذي ينطبق مع عليهاستحدثت احلقائب أطلق 
فاللهجة .  مشقوقة نصفني، وبينهما فرجة، وأا مكان حلفظ املتاعحاهلا بأا

العامية وظَّفت اللغة العربية لألشياء املستحدثة، ويف ذلك اتصال بلغتهم 
  .األصلية، وربطها باملستحدث من األشياء

ويف اللغة  .والقدر النصيب: ، وتعين)ِقِسمة( ومنه كلمة :حرف القاف
النصيب واحلظ، : والِقسم بالكسر. سمه قسمامصدر قسم الشيء يق: القسم

احلظوظ املقسومة بني : وهذا قسمك وهذا قسمي، واألقاسيم. واجلمع أقسام
قسمت الشيء بني الشركاء، : يقال. نصيب اإلنسان من الشيء: والقسيم. العباد

والقسم بالفتح املصدر، قسم ، )٣(وأعطيت كل شريك مقسمه، وقسمه، وقسيمه
واملوضوع مقَسم مثل جملس ـ واملقسم بالكسر احلظ والنصيب الشيء فأقسم، 

                                 
  ".فلج"مادة : لسان العرب )١(
  ".فلج"مادة : مقاييس اللغة )٢(
  ".قسم"مادة : لسان العرب )٣(
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  . واالستخدامعين؛ فالكلمة عربية أصيلة، يف امل)١(من اخلري
قهر تدل على : ويف اللغة. أغاظين، وأغضبين: ، وتعين)يِنرهقَ(كلمة 

وأُقهر الرجل، إذا . الغالب: قهره يقهره قهرا، والقاهر: يقال. غلبة وعلو
من : والقهار. الغلبة واألخذ من فوق: والقهر. )٢(يف حال يذل فيهصير 

واهللا القاهر والقهار، قهر خلقه بسلطانه، وقدرته . صفات اهللا عز وجل
والقاهر هو الغالب . وصرفهم على ما أراد طوعا وكرها، والقهار للمبالغة

جند أا نصت وبالتأمل يف معاجم اللغة ، )٣(غلبه: وقهره قهرا. مجيع اخللق
  .  القهر الغلبة كما استخدمتها عامية الكُفْرةعينعلى أن م

أكب ): كبب. ()كبةالن( : وتعين،)ةبكُ( ومنه كلمة :حرف الكاف
وكببته وهو مكبوب ومكبوت، وكببته يف . لوجهه وعلى وجهه فانكب

: ومن ااز. اهلوة وكببته، وكذلك إذا رمي به من رأس جبل أو حائط
. صرعه الصائد، وهو على ظهره: ، أيعليهلفرس يكب احلمار، إذا صرع ا

وكانت . تلفف يف ثوبه: ، وتكبب الرجلعليهيلُف : والغزلُ يكب على كذا
) ٤(صدمة ومحلة شديد، ورأيت للخيلني كبة عظيمة: هلم كَبة يف احلرب

 لوجهه وكبه. قلبه، وكب الرجل إناءه يكبه كبا: وكب الشيء يكبه، وكببه

                                 
  ".قسم"مادة : خمتار الصحاح )١(
  ".قهر"مادة : مقاييس اللغة )٢(
  ".قهر"مادة : لسان العرب )٣(
  ".كبب"مادة : أساس البالغة )٤(
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وبالتأمل يف النصوص السابقة جند استخدام الكلمة ، )١(أي صرعه: فانكب
، عاجم على أن من معانيها الصرعجاء استخداما جمازيا؛ حيث دلت امل

واللف يف الثوب، وهذه املعاين تكون عند اهلزمية يف املعركة، واليت ختلف 
هم، ومن مثّ لفهم يف النكبة نتيجة ملصرع املقاتلني، وانكبام على وجوه

  .فاللهجة استخدمت إمكانات اللغة ووظفتها يف كلماا. ثيام لدفنهم
الساق لإلنسان أو :  وتعين،)ِكراع(ومما تطابق مع الفصحى، كلمة 

دقة يف بعض أعضاء احليوان، من ذلك الكراع، : يف اللغة) كرع(و. احليوان
واجلمع ) ٢(ا دون الكعبومن الدواب م وهو من اإلنسان ما دون الركبة،

ألن الذراع يف " فطلب ذراعاأُعطي العبد كراعا "أكرع مثّ أكارع، ويف املثل 
   .)٣(، وهو أفضل من الكراع يف الِرجلاليد

ثوب خارجي تغطي به املرأة :  وهي،)فَّايةلَ(ومنه كلمة  :حرف الالم
ولف الثوب  )٤(التف بثوبه: لف تلفف يف ثوبه: ويف اللغة. كامل جسدها

وغريه، ولف الشيء يف ثوبه ولففه، ولف رأسه يف ثيابه، والتف يف ثيابه 
مبقارنة ما ذكر يف املعاجم مع  )٥(ملتفة: }١٦:النبأ{ألفافًا وجنات. وتلفف

  . واالستخدامعىناللهجة احمللية جند بينهما توافقًا يف امل
                                 

  ".كبب"مادة : لسان العرب )١(
  ".كرع"مادة : مقاييس اللغة )٢(
  ."كرع"مادة : لسان العرب )٣(
  ".لفف"مادة : خمتار الصحاح )٤(
  ".لفف"مادة : أساس البالغة )٥(



 ثاني                                                                             المحور ال

 

٣٦٤

لطعام ساء لجلسة جيتمع فيها جمموعة من الن:  وتعين،)لَمَة(كلمة 
. )١(نزل: وأملّ به. واآلكل يلُم الثريد. يبة ملمومةكت: ملم: ولغةً. لسمروا

جتمع : ودارنا لَمومة. قارب بني شتيت أموره: مجعه، ولَم اهللا شعثه: ولَمه
الصاحب، أو : والُلمة بالضم. جيمع القوم أو عشريته: ورجل مِلم. الناس

؛ فالكلمة عربية فصيحة، )٢(حد واجلمعاألصحاب يف السفر، واملؤنس للوا
  .جللسة النساء  الصحبة واملؤانسة، ولكن خصصت يف اللهجة احملليةعينمب

ويف  .لذمدم يف اكالم ال فائدة منه، وتستخ: ، وتعين)يطِهِل(كلمة 
وهلط يلهط . )٣( تكَذّبهما مسعته ومل تستِحقّه ومل:  اخلربلَهطَة من :اللغة هلط

الضرب بالكف منشورة أي : ليد، والسوط، وقيل اللهطضرب با: هلطًا
 نفسه عىن؛ فالكلمة هلا أصل لغوي، وإن مل تستخدم بامل)٤(اجلسد أصابت

اخلرب الذي تسمعه ومل تتحقق : الذي وردت به يف املعاجم، لكن من معانيها
 ألنك إذا ؛منه، فاستخدمت يف الكالم الذي ال فائدة منه، على سبيل ااز

   .حقق من اخلرب فال فائدة فيهمل تت
 عليهاحلديد الذي ينصب :  وتعين،)املَنصب( ومنه كلمة :حرف امليم
: وِمنصب )٥( القدرعليهشيء من حديد ينصب :  ويف املعاجم.القدر على النار

                                 
  ".ملم"مادة : أساس البالغة )١(
  ".ملم"مادة: القاموس احمليط )٢(
  ".هلط"مادة : السابق )٣(
  ".هلط"مادة : لسان العرب )٤(
  ".نصب"مادة : لسان العرب )٥(
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  .)١( القدرعليهحديد ينصب 
 تطابق العامية مع اللغة العربية بالتأمل يف النصوص السابقة جندو 
   .ى يف استخدام الكلمةالفصح

). الغرفة من الدار اليت ختصص للضيوف: (، وتعين)مربوعة(كلمة 
. أقام به:  ربع يف املكان):ربع( جند أا تقول يف مادة وباستنطاق املعاجم

مفتول : وحبل مربوع. وأقاموا يف ربعهم وربوعهم ورباعهم، وهذا مربعهم
وهذه ربيعة . رتبعون ويتربعونومر بقوم يربعون حجرا وي. على أربع

الدار بعينها حيث كانت، واحمللة، : والربع. )٢(األشداء وهي احلجر املرتبع
وقف : وربع، كمنع .واملرتل، ومجاعة الناس، واملوضع يرتبعون فيه الربيع

وأربع الرجل يف . ك، أو على نفسكيعلاربع : وانتظر، وحتبس، ومنه قوهلم
ومما سبق جند أن الكلمة عربية فصيحة تتوافق مع . )٣(ءحتكم كيف شا: املاء

 اإلقامة يف املكان والتحكم فيه؛ حيث خيصص عىنما ورد يف املعاجم من م
هذا املكان من البيت جللوس صاحب البيت مع ضيوفه، ورب البيت هو 

والكلمة جاءت على صيغة اسم املفعول؛ حيث جيلس . صاحب الكلمة فيه
  .  وعة غالبا يف جوانبها األربعالضيوف يف  املرب

:  ويف اللغة.طلب الشيء: وتعين ،)نشد الشيء (ومنه :حرف النون
ومنه إنشاد الشاعر وهو ذكره والتنويه . سألتك باهللا: ناشدتك باهللا، أي

                                 
  ".نصب"مادة : القاموس احمليط )١(
  ".ربع"ة ماد: أساس البالغة )٢(
  ".ربع"مادة : القاموس احمليط )٣(
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ونشد الضالة ينشدها نشدة، . ونشدت الضالة إذا ناديت وسألت عنها )١(به
 ىنعبق جند أن الكلمة عربية، ووردت باملمما س. )٢(طلبها، وعرفها: ونشدها

  .نفسه يف املعاجم
ويف اللغة ). استيقظ: ( وتعين،)اضن(كما استعملت يف العامية كلمة 

. عاجله لينتزعه كالوِتِد، وحنوه: ذهب يف البالد، والشيء: تعين) نوض(مادة 
: يشبه التذبذب، وناض الشيء ينوض نوضا: والنوض .)٣(احلركة: والنوض

ذهب يف البالد، ونضت الشيء، وناض : وناض فالن ينوض نوضا. ذبذبت
  .)٤(أراعه لينتزعه كالوتد: الشيء ينوضه نوضا

مما ذكر جند أن الكلمة يف هلجة الكفرة استخدمت يف صورة جمازية، 
حيث النوض يعين احلركة، والذهاب يف البالد، فسمي االستيقاظ نوضا على 

م، بعد أن كان ثابتا يف نومه، فإنه بعد االستيقاظ اعتبار ما سيكون من النائ
فاستخدام الكلمة جاء يف صورة ااز املرسل . سيتحرك، ويذهب هنا وهناك

  .باعتبار ما سيكون النائم بعد اليقظة
قطعة كبرية من اللحم خالية :  وتعين،)هبرة(كلمة   ومنه:حرف اهلاء

: ورجل هِبر وِبـر. بضعةً: اللحمقطع هبرة من :  ويف اللغة هرب.من العظم

                                 
  ".نشد"مادة : مقاييس اللغة )١(
  ".نشد"مادة : لسان العرب )٢(
  ".نوض"مادة : القاموس احمليط )٣(
  ".نوض"مادة : لسان العرب )٤(
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: وهبره. قطعة حلم ال عظم فيها، أو قطعة جمتمعة منه: واهلربة، )١(مسني أشعر
ومما سبق جند تطابقًا بني االستخدام العامي للكلمة يف . )٢(قطعه قطعا كبارا

  .هلجة الكفرة، مع االستخدام الفصيح للكلمة يف املعاجم
هذا زمن اهلَرج، : ويف اللغة. كثرة الكالم: تعين، و)هرجة( كلمة 

: وهرج الناس يهرجون. )٣(وإنه ليهِرج. خلَّط: وهرج يف حديثه. الفتنة: أي
 .)٤(أفاض فأكثر، أو خلَّط فيه: وهرج يف احلديث. وقعوا يف اختالط وقَتل

ومما ذكر جند أن الكلمة يف عامية الكفرة استخدمت يف إحدى دالالا 
ربية الفصيحة، حيث ذكر صاحب القاموس أن من معانيها اإلفاضة يف الع

  . احلديث، فاللهجة العامية تستمد كالمها من أصول لغوية فصيحة
. األرض:  وتعين،)وطأ: من ()الوطا (ومنه كلمة :حرف الواو

  ،ةًوطئه برجله وطَْأً وِطئَ: وبالرجوع إىل املعاجم جند
. ، وتوطَّؤوه باألقدام حىت قتلوهورأيت موطئ قدمه، وموطئ أقدامه

. داسه: وطئه بالكسر، يطؤه )٥(وِطئهم العدو وطأة منكرة: ومن ااز
  .)٦(ما اخنفض من األرض بني النشاز واإلشراف: والوطاء

                                 
  ".هرب"مادة : أساس البالغة )١(
  ".هرب"مادة : القاموس احمليط )٢(
  ".هرج"مادة : أساس البالغة )٣(
  ".هرج"مادة : لقاموس احمليط ا )٤(
  ".وطأ"مادة : أساس البالغة )٥(
  ".وطأ"مادة : القاموس احمليط )٦(
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 وبالنظر إىل النصوص السابقة جند أن الكلمة هلا أصل لغوي، حيث 
إن كانت اللهجة ذكر صاحب القاموس احمليط أا ما اخنفض من األرض، و

 األرض على عمومها بعد أن ختلصت من اهلمزة يف عىناحمللية تستخدمه مب
ومما تطابق استخدامه يف اللهجة احمللية ألهل واحة الكفرة، مع العربية . النطق

:  الولوج:ويف اللغة .دخل يف الشيء:  وتعين،)جلَو(الفصيحة، كلمة 
. دخل: ولَج. )١(الباب: والجالدخول، ولَج البيت ولوجا وِلجةً، وال

  )٢(الدخيلة: الوليجة

اليبس :  ويف اللغة.اجلاف: وتعين، )اليابس (ومنه كلمة :حرف الياء
وتيبيس . يبس الشيء وييبس: بالضم نقيض الرطوبة، وهو مصدر قولك

وعود يابس، . وأرض يابسة، وقد يبست إذا ذهب نداها. )٣(جتفيفه: الشيء
وبالنظر يف . )٤(يِبس نباا: ت األرض، وأرض موبسةوأيبس. وعيدان يبس

  .  املعاجم جند تطابقًا يف االستخدام اليومي للكلمة مع االستخدام املعجمي
  دالالت خاصة يف هلجة أهل الكُفْرة

توجد يف هلجة واحة الكفرة بعض الكلمات ذات الداللة اخلاصة، اليت 
تخدامها يف املعاجم، من يستخدمها أهل الكفرة بطريقة قد ختتلف عن اس

  :تلك الكلمات
                                 

  ".وجل"مادة : لسان العرب )١(
  ".وجل"مادة : القاموس احمليط )٢(
  ".يبس"مادة : لسان العرب )٣(
  ".يبس"مادة : أساس البالغة )٤(
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: ولغة. اإلنسان مشقوق الشفة: يف هلجة الكفرة: ، وتعينملَشأَ-
  )١(شراره من الغضب: أي يتطاير ِشلمة،

احلاصل من كل : ولغة. شخص يف ضيق شديد:  وتعينل،حاِص -
  . )٢(ما بقي وثبت وذهب ما سواه: الشيء

  )٣(احلال، وسبع معروف: الدبة: ولغة.  ويوصف ا السمني من الناسدبة، -
: الدربلة: ولغة. الفراش القدمي جدا: ، وتعين يف هلجة الكفرةالةبرِد -

  . )٤(نوع من املشي، وضرب الطبل
أصل البناء، : ولغة، األس. احلائط: ، وتعين يف هلجة الكفرةالساس

:  الدهر، أيوكان ذلك على أُوس. كاألساس واَألسِس، وأصل كل شيء
  .        فأصل الكلمة أساس وحذفت اهلمزة ختفيفًا؛ فقيل الساس؛)٥(على ِقدمه
  )٦(كرضي، فَعلَ ِفعلَه: صِبي: ولغة. اض وقم: ، وتعين يف هلجة الكفرةصبي -
وهذا .  وتعين الزيارة الثانية للعروس إىل بيت أهلهاال،قَك ِعفَ -

 باخلروج بعد تلك الزيارة إىل من تريد، التركيب يدل على السماح للعروس
  .حيث كانت ممنوعة من زيارة أحد غري أهلها قبل تلك الزيارة

                                 
  ".شلم"مادة : القاموس احمليط )١(
  ".حصل "مادة: السابق) ٢(
  ".دبب"مادة : السابق) ٣(
  ".دربل"مادة : السابق) ٤(
  ".أسس"مادة : القاموس احمليط )٥(
  ".صيب"مادة : السابق )٦(
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  )١(املرتل يف طلب الكالء: املنتجع: ولغة. مضارب القبيلة: ، وتعينالنجع -

  )٢(تابع اجلري: هلب الفرس :ولغة. أن شخصا مر مسرعا: ، وتعينهلَب -

  )٣(السرعة، والقطا، والنعام: الوج: ولغة. م الكثري بال فائدةالكال: ، وتعينوجِيج -

  :كلمات دخيلة ومعربة
جند يف االستخدام اليومي للهجة الكفرة كلمات دخيلة إىل اللهجة 
احمللية مع اللغة العربية، وكلمات مولدة، وأخرى معربة، دخلت هذه 

حمللية، متأثرة بلغتها الكلمات إىل اللغة العربية، وورد استخدامها يف اللهجة ا
واملقصود باملولد من األلفاظ؛ هو اللفظ الذي استعمله . األم اللغة العربية

أما املعرب، فهو اللفظ األجنيب الذي غريه . الناس قدميا بعد عصر الرواية
 هو اللفظ األجنيب الذي :والدخيل. العرب بالنقص، أو الزيادة، أو القلب

  .)٤(والتلفونكسجني، دخل العربية دون تغيري، كاأل
 وتبادل الكلمات بني اللغة العربية وغريها من اللغات مشهور متواتر، 

، قال "ما أُعرب من األعجمية"وقد خصص سيبويه يف الكتاب بابا موضوعه
اعلم أم مما يغريون من احلروف األعجمية ما ليس من حروفهم البتة، فرمبا "فيه

لحقوه، فأما ما أحلقوه ببناء كالمهم فدرهم، أحلقوه ببناء كالمهم، ورمبا مل ي
أحلقوه ببناء ِهجرع، وبهرج أحلقوه بسلْهب، ودينار أحلقوه بِدمياس، وديباج 

إسحاق فأحلقوه بإعصار، ويعقوب، فأحلقوه بيربوع، : أحلقوه كذلك، وقالوا
                                 

  ".جنع"مادة : السابق )١(
  ".هلب"مادة : السابق )٢(
  ".وجج"مادة : السابق )٣(
  .٣١: مقدمة املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية )٤(
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وا أن يعربوه ملَّا أراد. ورستاق، فأحلقوه بقرطاس... وجورب، فأحلقوه بفَوعل
ورمبا غيروا . أحلقوه ببناء كالمهم، كما يلحقون احلروف باحلروف العربية

ورمبا ... حاله عن حاله يف األعجمية، مع إحلاقهم بالعربية غري احلروف العربية
تركوا االسم على حاله، إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بناء أو مل 

بل إن سيبويه خصص بابا بعد ذلك ." ركُمخراسان، وخرم، والكُ: يكن، حنو
، خصصه ملعاجلة اإلبدال يف "باب اطراد اإلبدال يف الفارسية"بعنوان 
  :ومن تلك األلفاظ يف هلجة واحة الكفرة، )١(األصوات
: لى أا معربة منونص صاحب القاموس احمليط ع: اإلبريق-

  . )٣(كوز فارسي، معرباإلناء، أو ال:  وذكر اجلواليقي، اإلبريق،)٢()ريآب(
-الوعاء، : ، ومعناه)مثقلة الباء(وهي كلمة فارسية من بيلَة : الهب

  . )٤(وشرنقة القز، أو من بياله، ومعناه القدح
  )٥(فارسي معرب. حفري حول أسوار املدن: اخلندق -

  )٦("ِهجرع"معرب، تكلمت به العرب قدميا، وأحلقوه بـ : درهم -

- ٧(دهمعرب سا: اذجالس(  

                                 
: وانظر كذلك باب. األعلمي بريوت. ط. ٤١٣ـ٢/٤١٢: الكتاب، لسيبويه )١(

  .٢/٢٣٧"  أُعِرب  كان من األعجمية على أربعة أعرف وقدما"
  .٨٦٦: القاموس احمليط )٢(
  .، طبعة دار الكتب املصرية، القاهرة٢٣: أمحد حممد شاكر: املُعرب للجواليقي، حتقيق )٣(
  .٥١: انظر املُعرب للجواليقي )٤(
  .١٣١: السابق )٥(
  ".درهم"مادة : لسان العرب: ، وانظر١٩٦: املُعرب للجواليقي )٦(
  ".سذج"مادة : القاموس احمليط )٧(
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-١(فارسية معربة: راويلالس(  

-طائر معروف ليس بعريب، مجعه شواهني، وشياهني، وقد : اهنيالش
  )٢(تكلمت به العرب

-٣(.الكتاب، فرسي معرب، والصك الذي يكتب للعهدة: كالص(  

  )٤(.اخلالصة املنتقاة، كأنه تعريب تازة بالفارسية: طازجة-
  )٥(.، وهي فارسية)معربة( . أو حنوهقدر أو صحن من حناس: طَنجرة_ 

  )٦().مولدة. (اخلمر، واللنب احملض، وشراب اللنب: قهوة_ 

  )٧().معربة. (القرطاس: داِغالكَ ـ 
دخيل .(وحدة قياس يف النظام العشري، وهي فرنسية األصل:  املتر_

   )٨().من الفرنسية
   )٩().دخيل. (ألف ألف: يف العدد:  املليون_

                                 
  ".سرل"مادة : لسان العرب: ، وانظر١٩٦: املُعرب للجواليقي )١(
  .٢٠٨: املُعرب للجواليقي )٢(
  ".صكك"مادة : اللسان: ، وانظر٢١٢: املُعرب للجواليقي )٣(
  .٢٢٩: املُعرب للجواليقي )٤(
  ".طنجر:"مادة : القاموس احمليط: ، وانظر٥٦٧: املعجم الوسيط )٥(
  ".قهو"مادة : القاموس احمليط: ، وانظر٧٦٤: املعجم الوسيط )٦(
  ".كغد"مادة : القاموس احمليط: ، وانظر٧٩١:املعجم الوسيط )٧(
  .٨٥٢: املعجم الوسيط )٨(
  .٨٨٧: املعجم الوسيط )٩(
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  اخلامتة
، وبعد؛ فقد توصل الباحث من  هللا الذي بفضله تتم الصاحلاتاحلمد

  :الدراسة إىل جمموعة من النتائج، هي
 ـ أن نأي املكان، وعزلته ساعدا واحة الكفرة أن حتتفظ بلهجتها ١

  .املتصلة بالعربية الفصحى
هلجة واحة الكفرة الليبية، وبني اللغة توجد عالقة وثيقة بني   ـ٢

  .كثري من الكلماتالعربية الفصحى يف 
يف هلجة واحة الكفرة بعض الدالالت اخلاصة اليت مل نعثر  ـ توجد ٣

  .  املستخدم يف اللهجة احملليةينع باملواحلديثة ا يف املعاجم القدميةعليه
 ـ حتتفظ هلجة الكفرة بالكثري من الكلمات الدخيلة واملعربة من ٤
ت وأعطت الكثري من  األخرى، متاشيا مع اللغة األم اليت أخذاللغات

    .الكلمات إىل اللغات األخرى
 حدث هلا تطور داليل،  يف هلجة واحة الكفرة ـ بعض الكلمات٥

  . خمتلفعىناستخدمت يف اللهجة مبو، عىنحيث ذكرت هلا املعاجم م
ـ يف هلجة الكفرة كلمات حدث هلا انتقال داليل، فكانت تستخدم ٦

  . قريب منهعىن احمللية مبللهجة  معني، وتستخدم يف اعينيف الفصحى مب
  .ـ توجد كلمات كثرية تستخدم يف اللهجة احمللية يف صورة جمازية٧
  .هناك كلمات داللتها يف املعاجم عامة، وداللتها يف هلجة الكفرة خاصة- ٨
 هلجة الكفرة أطلقت بعض األمساء العربية اليت مل تكن مستخدمة قدميا، -٩

  . ، وهذا من باب التوليد اللفظي للكلماتعلى بعض املسميات املستحدثة
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   املراجع
  .القرآن الكرمي_ 

أساس البالغة، جار اهللا الزخمشري، دار الفكر، القاهرة، _ 
  .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠

أمحد خمتار عمر، عامل . د: ـ أسس علم اللغة، ماريو باي، ترمجة
  .م١٩٨٣، ٢الكتب، القاهرة، ط

 النجار، اهليئة علىحممد : ، حتقيقـ اخلصائص، أبو الفتح عثمان ابن جين
  .م١٩٩٩، ٤املصرية العامة للكتاب، ط

  .م١٩٧٣، ٤ـ يف اللهجات العربية إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط
ـ القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة 

ـ ١٤٢٦، ٨ حممد نعيم العرق سوسي، بريوت،ط :الرسالة، إشراف ـ    .م٢٠٠٥ه
  .األعلمي بريوت. ـ الكتاب، لسيبويه، ط

  .م١٩٧١حسن ظاظا، مطبعة املصري، اإلسكندرية، . ـ اللسان واإلنسان، د
  .ـ لسان العرب، البن منظور، طبعة دار املعارف، القاهرة

  .م١٩٩٣عيد حممد الطيب، املطبعة اإلسالمية احلديثة، . ـ هلجات العرب،د
  .م١٩٧٢إبراهيم جنا، مطبعة السعادة، . ربية، د ـ اللهجات الع

عبد الغفار حامد هالل، مطبعة . ـ اللهجات العربية نشأة وتطورا، د
  .م١٩٩٠، ٢اجلبالوي، ط

   .م١٩٧٣مكتبة اهلالل، بريوت، ، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي _
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ر عبد العظيم الشناوي، دا. د: املصباح املنري، للفيومي، حتقيق_ 
  .م١٩٧٧املعارف، القاهرة، 

ـ مقاييس اللغة أليب احلسن ابن فارس، دار احلديث، القاهرة، 
  .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩

، ٤ـ املعجم الوسيط جممع اللغة العربية، مطبعة الشروق، القاهرة، ط
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥

 .أمحد حممد شاكر، دار الكتب املصرية، القاهرة: املُعرب للجواليقي، حتقيق_ 
مقدمة لدراسة فقه اللغة، حممد أبو الفرج، دار النهضة العربية، ـ 

  .م١٩٦٦مصر، 
ـ اهلجرة الوافدة وعالقتها بتغري بعض القيم االجتماعية، عبد الرازق 

،ويم٢٠٠٩  دار الطباعة احلرة، اإلسكندرية،عوض الز .  
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  املقدمة
اهللا، وعلى آله وصحبه احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول 

  ... ، وبعد ومن وااله
، وقمت راودتىن منذ سنوات ليست باليسريةففكرة هذا البحث   

 عنه ظروف شغلتين مث – موضوع البحث –وقتها جبمع املادة العلمية 
  .اة، ومتطلبات العمل اجلامعىاحلي

 مبشيئة – الذى سيقام العلمياملؤمتر نا تعميم بفعاليات يعل  وملا وزع 
ادى  رحاب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة خالل شهر مجيف –اهللا تعاىل 

تاقت " بة العصراللغة العربية ومواك: "هـ بعنوان١٤٣٣األوىل من عام 
  . املشاركة؛ لشرف املكان، وأمهية حماورهيفنفسى الستكماله أملًا 

وأهم ما يحاول هذا البحث إبرازه هو الوقوف على ميزة من ميزات   
ال تنحى جانبا،  متتلكها، حىت اليتلغتنا العربية العديدة، وقدرة من القدرات 

  .وال يعزف عنها
، مستوياته، ومفهومه" الداليلاالشتقاق  "يف  وهذه امليزة متثَّلت 

 بلغت زهاء ثالمثائة اليت وعليهوالوقوف على بعض األلفاظ القرآنية املشتملة 
ة اللغوية وتلبية مستجدات  جمال تنمية الثرويف، فضلًا عن إبراز أثره )١( كلمة

  .احلياة، ومواكبة العصر
ضعٍف على ألسنة أنَّ ما تعانيه اللغة اآلن من ومن هنا يؤكِّد البحث 
                                 

 .  ذكرت فيه هذه األلفاظ عقدت جدولًا إحصائيا يف اية البحث)١(
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 –مسو لغات أخرى كذلك ، وبنائها، وحماولة البعض ميش دورهابعض أ
أقل منها سواء من ناحية األصوات أو وفرة التراكيب واجلذور أو سحر 

ىل ، وال إ ليس راجعا إىل اللغة ذاا، كلُّ ذلكاعليه –البيان أو غري ذلك 
  : ، أمههاأخرىعدم مقدرا على مواكبة العصر، وإمنا ألسباٍب 

، فتراهم يتجاوبون مع عدم اعتزاز أبناء العربية بلغتهمالتهاون ا، و  -١
 حني أن أبناء لغات أخرى يفاآلخرين بلغتهم دون التمسك بلغتهم العربية، 

 . ذلكيف، وال يتهاونون يصرون على أن يكون احلديث بلغتهم
 أن يولوا هذا  الدول اإلسالميةيف   وهذا يستوجب على أهل احلل والعقد 

  .عليه، وأن يوجدوا من الوسائل ما يشجع  اهتماما كبريااألمر
 هزت القلوب، اليتفاإلشاعة العصرية املغرضة ! اإلشاعات، وما أخطرها ؟ -٢

 تزعم أن العربية لغة معقدة وصعبة، وجامدة، كان هلا اليت، تلك وأوهنت العقول
 . وعن حب تعلمها عزوف كثري من أبناء العربية عنها،يفأثرها 

 أجهزة يف نراها بني بعض املثقفني، واليت العامية الدارجة، فاألحاديث  -٣
 . ضعف اللغة العربيةيف منها واملسموع عامل من العوامل املؤثرة ياإلعالم املرئ

 حفظت لنا اليتنا تلك يعل النهاية مبنة اهللا الكربى يفوالبد أن نعترف 
 أي القرآن الكرمي، وأن وهي أال – وغريهعلى الرغم من ذلك كله–لغتنا 

 احملافظة على يفضٍة للغة ال ميكن أن تتم إال إذا ترمسنا خطى القرآن الكرمي 
 يف نبتة -  اآلنأقدم لهالذى  -والبحث  .، وأسرارهاخصائص العربية، ودقائقها

  .هذا اال اخلصب
تناولته " االشتقاق"ذكره هنا اإلشارة إىل أن موضوع   ومما جيدر 
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نت ، وأبا جتلت من خالهلا حقيقته– )٢( وحديثًا)١( قدميا–دراسات عديدة 
  .أقسامه، وأبرزت أمهيته وأثره

: ىت هذه تنصب على جانٍب من جوانبه، أال وهو  بيد أنَّ دراس
، وضوابطه، وخباصة وأنه حماولًا بيان مفهومه، وأثره" الداليلاالشتقاق "

 يتم من خالهلا استحداث املصطلحات اليتة السديدة اآللية اللغوية السليم
 من ألفاظ القرآن الكرمي - سبيل ذلك يف -والتراكيب اجلديدة  وقد اختذت 

  .أمنوذجا واقعيا تطبيقيا خروجا من هالمية الدراسة غري التطبيقية
 ثالثة مباحث تسبقها مقدمة يف   هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأيت

  :اآليتتلوها خامتة وثبت بأهم املراجع واملصادر، وذلك على النحو ومتهيد وت
، مث عرضت وبدأا بالثناء على اهللا، مث الصالة على نبينا حممد : املقدمة

  . تواجه العربية، مث منهج البحثاليتألمهية البحث، وذكر بعض املخاطر 
، وفيه تناولت احلديث عن موضوعني من األمهية مبكاٍن: التمهيد -

 :ومها
  .تأثر اللغة العربية بالقرآن الكرمي  -

                                 
أمساء اهللا احلسىن ، واشتقاق هـ٢١٦ اشتقاق األمساء لألصمعى ت :  من ذلك)١(

، واشتقاق أمساء اهللا هـ٣٢١هـ، واالشتقاق البن دريد ت ٣١٦للزجاج ت
 .       هـ٣٤٠للزجاجى 

، ـه١٣٧٦ التأليف والترمجة والنشر سنة  جلنة١  االشتقاق لعبد اهللا أمني ط )٢(
بالقاهرة سنة  مكتبة اآلداب ٢حممد حسن جبل ط / وعلم االشتقاق للدكتور

 .        هـ إىل غري ذلك١٤٣٠
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 .، ومدى حاجة اللغة إليها اآلنطرائق تنمية الثروة اللغوية -
 .، مفهومه، ومستوياتهالداليلاالشتقاق : املبحث األول -
 القرآن الكرمي عرض يف الداليلألفاظ االشتقاق : الثايناملبحث  -

 .وحتليل
  . احلديثاللغوياق البحث وآف .. الداليلاالشتقاق : املبحث الثالث -

 بفضله –، وأن مينحه لُ أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي  واَهللا تعاىل أسأ
  .قبول  إنه أكرم مسئول وخري جميٍب  ال-وكرمه 

   ونعم الوكيلُحسيبواهللا من وراء القصد وهو 
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  متهيد
  :مدخل البحث

 تأثر اللغة العربية بالقرآن الكرمي :  
قد أثَّر تأثريا واضحا ، وأسلوبه بلغتهن الكرمي  القرآمما الشك فيه أن 

 من ناحية ذيب ألفاظها، أم من ناحية ، سواء اللغة العربيةيفوملحوظًا 
،  املدلوليف امتدادا العريبللفظ منح ا"، فاألسلوب القرآىن الصياغة والتركيب

  .)١( "فأحدث ثورة لغوية مل تشهدها لغة من لغات البشر
ى هذا التأثري، وحىت تبدو الصورة أمامنا واضحةً ولكي نقف على مد

  : ما يليجليةً، ميكن أن نشري إىل أهم مالمح وصور هذا التأثـري والكامنة في
  :ذيب األلفاظ اللغويـة) ١(

الحظ أا مشتملة إن من يطالع مأثورات العصر اجلاهلى نثرا ونظما ي
، )مستشزرات(مثل كلمة على كلمات ينفر منها الطبع، وينبو عنها السمع، 

  : قول امرئ القيسيف وردت اليت
ـْتشِزرات ِإلَى الْعال ـَِل       غَداِئره مس   )٢(تِضلُّ الِعقَاص يف مثَنى ومرس

                                 
  .       ٦١عبد الصبور شاهني ص /  العربية لغة العلوم والتقنية للدكتور )١(
/ ١ والعني للخليل ،٤٤ينظر ديوانه ص . ئ القيس هذا البيت من معلقة امر)٢(

، وصبح ١/١٩٢ينظر املثل السائر )  تِضلُّ املَدارى: ( ويروى،م عقص١٢٧
 = مشزر، وتاج العروس مشزر، ومعىن ٤٠٤ / ٤، ولسان العرب ٢/٢٧٥األعشى 
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؛ ألا تثقل فظة مستشزرات مما يقبح استعماهلافل: "قال ابن األثري    

نا لو قلنا مستنكرات أو  أل؛على اللسان ويشق النطق ا وإن مل تكن طويلة
مستنقرات على وزن مستشزرات ملا كان يف هاتني اللفظتني من ثقل وال 
كراهة ولربما اعترض بعض اجلهال يف هذا املوضع وقالوا إنَّ كراهة هذه 

و حذفنا منها األلف والتاء  لطوهلا وليس األمر كذلك فإنا لياللفظة إمنا ه
 أيضا وسببه أن الشني قبلها تاء وبعدها زاي مستشزر لكان ذلك ثقيلًا: وقلنا

ا وإال فلو جعلنا عوض ا من الزاي راء ومن الراء فاء فقلنا فثقل النطق
  . )١(" مستشرف لزال ذلك الثقل 

كانت مشتملة على  كما لوحظ أن لغة العرب قبل نزول القرآن    
  : هلجات غري فصيحة، حنو

 وهذيل واألزد وقيس يف لغة سعد بن بكر وهو  :االستنطاء
 ، حنو أنطى  العني الساكنة نوناً إذا جاورت الطاءيبدلون واألنصار

   )٢( أعطىيف
 يف) عىت: (، يقولـون لغة هذيل جيعلون احلاء عيناًوهي :الفحفحة 

  .)٣()حىت(
  ــــــــــــــ

 .  مرفوعات أو مرتفعات: مستشزرات  =
  .      ١٩٢/ ١املثل السائر البن األثري  )١(
م اللغة وأنواعها للسيوطى  ، واملزهر يف علو٥٨٢ /١٥ احملرر الوجيز البن عطية )٢(

١٢٢/ ١       . 
  .         ١٢٢/ ١ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطى )٣(
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 ةكَشاملؤنـث   يفون كاف اخلطاب    ـد جيعل ـ أس يف وهي :الكَش 
ون، وينشد)١(يكعل يفش على:  ، يقولون اشين  :      

ـّاِق مِنِش دِقيقُ    )٢(فعيناِش عيناها وجِيدِش جِيدها    ولِكن عظْم الس
وقَرأْت علَى أَيب بكٍْر محمِد بِن احلَسِن عن أَِبي  ":بن ِجنىوقالَ ا   
  :حمد بِن يحيى ِلبعِضِهمالعباِس أَ
  بيضـاء ترِضيِني وال  ترِضيِشِ       ِفيما أَبتِغي أَبِغيـش على   

  ِإذا دنـوِت جعـلَت تنِئيـِش        وتطَّـِبى ود بِني أَِبيـش 
وِإنْ تكَلَّمـِت حثَت يف ِفيـِش        وِإنْ نأَيِت جعلَت تدِنيِش   

  )٣(حتى تنقِّي كنِقيِق الدِيِش 
إذا : ا بكاف ضمري املؤنث ومن كالمهمفشبه كاف الديك لكسر

، ورمبا زادوا على الكـاف يف أعياش جاراتش فأقبلي على ذي بيتش

                                 
، ٣٥ ص  الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها البن فارس)١(

  .      ١٢٢/ ١، واملزهر ٤٩ /٩واملفصل البن يعيش 
  ١/٢٠٦سوب نون ليلى ، وهو موجود يف سر صناعة اإلعراب  هذا البيت من)٢(

) خبع(و) كشش(العروس للزبيدى  ، وتاج ٣٤١ / ٦ولسان العرب البن منظور 
  : ويروى

   ِإلَّا أَنها غَير عاطِل  -فعيناِش عيناها وِجيدِش ِجيدها     ولَونِش
   .٣٥ينظر الصاحيب ص 

 )        كشش(، وتاج العروس للزبيدى ٢٠٦ / ١ىن بن ج سر صناعة اإلعراب ال)٣(



 المحور الثاني

 

٣٨٦

ا فقالواالوقـف شينا على البيان أيضأعطيتكش فإذا مررت بكش و: ا حرص
  . )١(" وصلوا حذفوا اجلميع

 ـةنعنا، يف، يقلبـون اهلمزة  متيميف وهي :العبعض كالمهم عين 
قول ، ومن ذلك )٢(" أنَّ " يريدون " مسعت عن فالنا قال كذا : "نيقولـو

   :ذي الرمة
 )٣( أَعن توسمت ِمن خرقَاَء منِزلَةً   ماُء الصبابِة ِمن عينيك مسجوم

ِريدي :تمسواأَأَنْ ت٤( ، فجعل مكان اهلمزة عين(.  
  .غري الفصيحةغري ذلك من اللهجات إىل    
وسلم لوحظ  عليهفلما نزل القرآن الكرمي على نبينا حممٍد صلى اهللا   

 األلسن وقرعا يفنطقًا أللفاظـه أمجلَ ما ختف به "أنَّ القرآن يتخير 
لألمساع، حىت كأنها املاُء سالسةً، والنسيم رقةً، والعسلُ حالوةً، وهو بعد 

ء  وراشيءة  البالغ، وأفهمهم أنَّر ألبام الذى أدهشهم وحيىمسباملكان األ
  .)٥("ن ويرهقهـا من األلفاظالتنقيب والتقعري  وختري ما يكد األلس

 وأسلوبه أنَّ ألفاظه غلبت    ومما يؤكَّد تأثر العرب بلغة القرآن الكرمي

                                 
  .        ٢٠٦ / ١ سر صناعة اإلعراب البن جىن )١(
  .        ٣٥ الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها البن فارس ص )٢(
 .         )خبع(، وتاج العروس ٣٥، والصاحيب البن فارس ص ٥٦٧ص  ديوانه )٣(
 .        ٢٠٦ / ١ناعة اإلعراب البن جىن  ص سر)٤(
  .     ٥٦ أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ص )٥(
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، فهذا عبد بن رواحة كالمهم، وتأليف  نطقهميفم، وصارت جارية عليه
  :يقول

  وعد اهللا حق       وأنَّ النار مثوى  الكافريناشـهدت بأنَّ 
  وأنَّ العرش فوق املاء طاٍف        وفوق العرِش رب العاملينا
  )١( وحتمـله  مالئـكةٌ  كرام        مالئكـةُ اإللـِه مقربينا 

  :وقال حسان بن ثابت
                                 

عن عبـد العزيز ابن ، فقد أخرج ابن عسـاكر  يروى هلذه األبيات قصة طريفة)١(
بلغنـا أنه كانت لعبـد اهللا بن رواحـة جارية يستسرها : أخى املاجشون، قال

ـًا قـد خـال ا فقالـته امسـرا عن أهلـه فبصرت بـ لقـد : رأته يوم
ا فاقـرأ فإن كنت صـادقً: اخترت أمتك على حرتك، فجاحدها ذلك، قالت

  :  آية من القرآن، فقـال
  شهدت بأنَّ وعـد اهللا حق     وأنَّ النار مثـوى الكافرينا

  :  قالت فزدىن آية أخرى، فقال
  عرش رب العاملينـاوأنَّ العرش فوق املاء طاٍف      وفوق ال

  :      قالت زدين آية أخرى، فقال
  وحتملـه مالئكـة كـرام     مالئكـة اإللـه مقربيـنا

، فأتى ابن رواحة رسول اهللا صلى اهللا آمنت باهللا وكذَّبت البصر: قالت  ف
هذا  من : قال: ه وسلم فحدثه فضحك ومل يعري عليه، ويف رواية أخرىعلي

حممد األمري / ينظر حاشية الشيخ .  لك يا ابن رواحةلكالم يغفر اهللامعاريض ا
 .  ٩٢/ ١اللبيب البن هشام األنصارى  على مغىن ياألزهر
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ـَّا اعتمرنا    وكانَ الفَتح و   انكَشف الِغطَاُءفِإما تعِرضوا عن
ـَاُء ـِز اُهللا ِفيـِه من  يش   وِإلَّا فَاصِبروا ِلِجـالِد يوٍم      يع
  )١(وِجبِريـلٌ أَمـني اِهللا  فينا     وروح القُدِس ليس لَه  ِكفَاء

 ترقيق يفجيرون على سنن القرآن "ومما سبق يتضح أن العرب كانوا 
 ذلك حىت تذوقوا احلياة احلضرية وتأثرت ا يفدون به اللغة وذيبها ويقت

، هو ب ألفاظ اللغة وترقيقها سبب آخرنفوسهم فظَاهر القرآنَ على ذي
، واختذوا هم العربية لسام  امتزج ا العرباليتهذه الشعوب العريقة 

و وليد احلضارة، فراحوا مجيعا يوسعوا صقالً وذيبا مبا هلم من ذوٍق ه
  .)٢("..وربيب املدنية 

  :تضييق داللة بعض األلفاظ  أو ختصيصها) ٢(
 بعمليـة تضييق داللـة بعض األلفاظ أو ختصيصها ما اصطلح ينعوي

داللة اللفظ إىل صورة ما حتولت فيه : "، وهو"التطورياالشتقاق " بـ عليه
لفظ ، مث ثبتت ل أصله أن يطلق فيهااليت، أو اختصت بأحد معانيه معنوية منه

هذه الداللة واشتهرت فيه حبيث يصري هذا املدلول هو املتبادر عند إطالق 
، وهذا النوع من -عىن املتبادر أخص أو أعم  سواء كان ذلك امل–اللفظ 

مخس مرات ر عن نسبته إىل االشتقاق ، وعبالزجاجياالشتقاق ذكره 
فهوم وبني صدق م... الدين والصالة والزكاة : صراحة، ومثل له بألفاظ

                                 
 .        بريوت – ط دار صادر ٨ ديوان حسان بن ثابت األنصارى ص )١ (
 . ٥٩ اللغة العربية ص  أثر القرآن الكرمي يف)٢(
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 من أصل قد عىن من حيث إنَّ كالً من ألفاظه استؤنف له معليهاالشتقاق 
  .)١("صا فيهتقدمه مث صار خا

صة يستمدها من صلته ذو قيمة خا" داللة اللفظ وتطور داللته يفوالبحث 
 القضايا واملعامالت بني ن كثريا منإ، إذ ، وعالقة األفراد بعضهم ببعضبشؤون احلياة

، لفاظ األمعاين د، تتوقف على حتدياملعاهدات واالتفاقيات بني الدول، بل األفراد
ات واألحكام الشرعية  من التفسريفاظ كثري األلمعاينوكذلك يتوقف على حتديد 

  . هذا السبيليف، مما دعا رجال الشرع والقانون إىل بذل الكثري من اجلهود والقانونية
نك مجالًا إذا أنت نفذت  عييفوإن كثريا من النصوص األدبية تزداد 

 األلفاظ عرب  اللغوية أو املعجمية من معان شحنت ا تلكملعاينإىل ما وراء ا
 اللغوي عىنحياءات وظالل قد تكون أمجل أثرا من املإ، ومن تارخيها الطويل
 اللفظ الواحد من خالل معاينأضف إىل ذلك أن تعقب . املعجمى للفظ

 معاين، ويكشف عن  يزيده وضوحا على النص ضوًءايالعصور قد يلق
عىن الوضعى األول ألفاظه ستارا مل يكن لينكشف لو وقف الباحث عند امل

 الذى عىن  يغاير املعىن عصر من العصور مليفإن اللفظ قد يستعمل . للفظ
، ولذلك كان تفسري األلفاظ عن طريق  عصر آخريفاستعمل له اللفظ نفسه 

ا خريا وأوىل من تفسريها عن طريق شواهد من استعمال أهل العصر هل
     .)٢( " عصر معين يفاملعجم املوضوع 

ستدعته احلياة  بعض ألفاظ القرآن الكرمي  قد ايف الداليلوهذا التطور 
                                 

  .         ٣١سن جبل ص حممد ح/  االشتقاق دراسة نظرية وتطبيقية د)١(
 .  سوريا – ط مكتبة الفارأيب ١٠٩ – ١٠٨مازن املبارك ص /  للدكتوري لغوي  حنو وع)٢(
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  جاهليتها على ِإرثيفكانت العرب : "اإلسالمية اجلديدة، يقول ابن فارس
 رابينهم، فلما جاء اهللا جلّوآدام ونساِئكهم وقَ لُغام يفمن ِإرث آبائهم 

، ونقلت من اإلسالم حالت أحوال ونسخت ديانات، وأبطلت أُمورثناؤه ب
، خر بزيادات زيـدت، وشرائع شرعتاللغة ألفاظ عن مواضع إىل مواضع أ

 .)١("  اآلخر األولَ فيوشرائط شرطت، فع
  : اسـتحـداث ألفاظ  جـديدة) ٣ (

أخالقه السامية مشتمالً على مبادئ ، وجاء اإلسالم بتعاليمه السمحة
، وقد أدى هذا بالطبع إىل وجود ألفاظ بوتعاليم مل تكن معروفة لدى العر

/ ، يشري إىل ذلك الشيخ اجلديدةملعاينمستحدثة جديدة تعبر عن هذه ا
 مجلتها يفت مل تكن وواضح أن القرآن جاء بعبادا : ".. فيقول،الباقورى

تعاليم مل يكونوا أيضا يعرفوا، مما يسميه  وئباد، كما جاء مبمعروفة للعرب
 أن ال – إذا كان العرب ال يعرفوا – ي، وبديهاحلقائق الشرعية: العلماء
، ؛ ألن الداللة فرع الوضعشف عنهاا ويكعليه لغتهم ما يدل يفيكون 

شططًا وألزمناها ، وإال كلفنا اللغة لوضع موقوف على معرفة املوضوع لهوا
وتقوم ، أن حتققه  طوق أية لغة عِرفت وتعرفيف طوقها وال يف ليس ،حماالً

 استحدثها القرآن باشتراعه أسـماًء اليت ملعاين، لذلك أخذت تلك ابه
  .)٢(" كانت ملسـميات بينها وبني هذه صلة من الصالت 

                                 
  .         ٧٨ الصاحيب البن فارس ص )١(
  .     ٦٠ املرجع السابق  ص )٢(
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  : موات بعض األلفاظ) ٤(
 العرب جاء اإلسالم بتعاليمه السمحة، وشرائعه السامية، وكانت

 اليت الرفيعة ملعاين ال تتناسب معانيها على تلك االيتلديها بعض األلفاظ 
:  أشار إىل ذلك ابن فارس، فقالا اإلسالم، فماتت هذه األلفاظ،عليهحيثُّ 

 ،)١(اِملرباع: قوهلم معانيها بزوال فزالت كَانت الَِّتي األمساء ومن"

                                 
 رئيسهم أخذ غزت إذا العرب كانت اِملرباع: "ليل بن أمحد الفراهيدىقال اخل  )١(  

عبالغنيمِة، ر ملك :قال.بقي ما بينهم وقَس فايا منها اِملرباعوالص ... ككْموح 
  .أهـ العني م ربع "والفُضولُ والنشيطةُ
 أَخذَ فَغِنم ِبِهم غَزا إذَا الْجاِهِليِة ِفي الْقَوِم رِئيس كَانَ: "عبيدةَ أَبو قَالَ و
اعبالِْمر ِة ِمنِنيمالْغ ِمنى ورالْأَس ِمنِي وبلَ السِة قَبملَى الِْقساِبِه عحأَص ارذَا فَصه 

عبا الرسملَاِم ِفي خأهـ املصباح املنري م صفو  "الِْإس.  
 الْقَوِم رِئيس كَانَ الْغِنيمِة ربع الِْميِم ِبكَسِر والِْمرباع: "  وقال الفيومى

ذُهأْخفِْسِهِل يِة ِفي ناِهِليالْج ثُم ارا صسملَاِم ِفي خالِْإس تعبرو مالْقَو مهعبأَر 
 أَيضا راِبعهم ِصرت وِإذَا ماِلِهم ربع أَو الِْمرباع غَِنيمِتِهم ِمن أَخذْت إذَا ِبفَتحتيِن

 .أهـ املصباح املنري  م ربع " 
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 اهللا صلى اهللا رسول ألن )٣(لصِفيا نذكر ولَم ،)٢(الفُضول ،)١(والنِشيطة
 ملا الصِفي اسم وزال بذلك، وخص غزواته بعض ِفي ىفاصط قَد وسلم عليه
   .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف

                                 
.. للرئيس يكون وذلك الغنيمة، قبل اجليش انتشطه ما: النشيطة: " ابن دريد قال )١(

 شيبان بين حليف الضيب عنمة بن اهللا عبد قال  .اهـ مجهرة اللغة م شطن"
اِطبخي طَامِبس نٍس بقَي:   

  والفُضولُ والنشيطةُ وحكْمك ...    والصفايا منها اِملرباع لك
، وتاج لغة، وتاج اللغة للجوهرى، والعباب الزاخر للصاغاينمجهرة ال: ينظر

  .العروس للزبيدى م شطن 
 إىل البلوغ قبل الطريق يف الغزاةُ يغنمه ما: النشيطَةُ: "  وقال اجلوهري

  .اح يف اللغة م نشطأهـ الصح " قَصدوه الذي املوضع
 قبل الطريق يف ةُالغزا يغنمه ما: النشيطةُ: الليث وقال: "  وقال الصاغاي

 تؤخذَ أن: اإلبل من النشِيطةُ: الليثُ وقال .قصدوه الذي املوضع إىل البلوغ
أن غِري من فتستاق اهـ العباب الزاخر م نشط" له يعمد.  

 ِبها يمرونَ الَِّتي طَِريِقِهم ِفي الْقَوم يغنمه ما والنِشيطَةُ: "   ويقول الفيومي
ذَِلكو غَيا رم هونقِْصدِو يزهـ املصباح املنري م صفو ا " ِبالْغ. 

ة ابن دريد مجهر . ذلك وحنو والسكني اإلداوة حنو القَسم عن يعجز ما: فُضوللا )٢(
 فَلَا الْغِنيمِة ِمن تبقَى بقَايا والْفُضولُ:" ويقول الفيومى. باب ما جاء على مفعال

ِقيمتست هتملَى ِقسِش عيِة ِلِقلَِّتِه الْجكَثْرِش وياهـ املصباح املنري م صفو " الْج .  
 كَالناقَِة شيئًا الربِع بعد ِلنفِْسِهرئيس القوم  يصطَِفي أَنْ : يف اجلاهليةلصِفي ا)٣(

  = ِفي والصِفي،  والْجاِريِة والسيِف والْفَرِس



 ومواكبة العصر ، االشتقاق الداللي في األلفاظ القرآنية وأثره في تنمية الثروة اللغوية

 

٣٩٣

: قوهلم وكذلك. )٣(واحلُلْوان ،)٢(واملَكْس ،)١(تاوةاإل: أيضاً ترك ومما
                                 

 وسلَّم عليه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ىاصطَف وقَد .الْحاِل ِتلْك علَى الِْإسلَاِم= 
فيِه سبنِن ماِج بجالْح موٍر يدب وهطَفي الْفَقَاِر ذُو واصةَ وِفيص تِبن ييح  .

   .  صفو  بتصرٍف يسري املصباح املنري م
 الرشوةَ يجعلون وقد يجبى، مما قوم عل تقسم ِقسمٍة وكلُّ اخلَراج، ":اِإلتاوةُ )١(

  . أتو-العني للخليل م  " ِإتاوةٌ
 يف السلَع باِئعي من تؤخذ كانت دراِهم: املَكْس: دريد ابن قال، اجلباية:  املكس)٢(

                              :التغليب حنيٍّ بن جاِبر قال اجلاِهِلية، يف األسواق
  ِدرهِم مكْس امرؤ باع ما كُلِّ ويف ... تاوةٌإ الِعراِق أسواِق كُلِّ ويف

 يدخلُ ال: عليه وسلمصلى اهللا  النيب قول ومنه النقْص،: املَكْس: شِمر وقال
، اهـ العباب الزاخر م مكس" العشار منه املُراد :وقيل. مكٍْس صاِحب اجلنة

  .مكس  -العروس م وينظر تاج 
 املكّاس، اشتقاق ومنه البياعة، يف الثمن انتقاص: املَكْس: "   وقال اخلليل

  :قال. يستنقصه ألنه
  درهم مكْس امرؤ باع ما كل ويف ... إتاوة العراق أسواق كل ويف
هـ ا " الناس يمِكس مكّاس ورجل. الثمن وجوب بعد درهم نقصان: أي  

  .العني م مكس 
 وهو حلْوانا، يحلو حال: كهانته على له وجيعل الكاهن يعطاه ما هو: "لْواناحلُ )٣(

هـ العني ا " كالِرشوِة حمرم ذات يزوجه أن وعلى كهانته، على شيئاً تعطيه أن
  . حلو-للخليل م 

 جعالً أعطيته إذا حلْواً، أحلوه الكاهن حلَوتو: "دريد   وقال ابن 
 = يبلِّغ ... وناقيت رحلي أَحلُوه راكب فمن :الشاعر قال. حلُلْوانا واالسم لِكهانته،
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 قول أيضاً وترك. اللَّعن أبيت: للملك وقوهلم. ظالماً نعمأو ،صباحاً نعمأ
  :)١(الشاعر قال باَألرباب ملوكهم خياطبون كانوا وقَد. ربي: ملالكه اململوك

نلَما وأَسِفيه بةَ ردِكن هوابن ... بور معد نيٍت ببر خرعوع  
 طرائق تنمية الثروة اللغوية، ومدى حاجة اللغة إليها اآلن:  

أغزر اللغات السامية مادة، " اللغة العربية جيد أا يفأمل إنَّ املت
 ، وهذا أمر يدعونا إىل )٢(" القواعديف األساليب، وأدقها يف وأكثرها تنوعا

  ــــــــــــــ
، وفيه  حلو، وينظر تاج اللغة للجوهري-اجلمهرة م  "قائلُه مات إذ الشعر عني  =

  ..أال رجلٌ : ىل علقمة بن عبدة، وروايتهالبيت السابق منسوب إ
. لنفسه ابنته مهر من الرجلُ يأخذ أن: أيضاً واحلُلْوانُ: "اجلوهري   ويقول 

تاج اللغة   " بناِتنا من احلُلْوانَ يأْخذُ ال :امرأة قالت. به تعير العرب وكانت
  .حلو  -وصحاح العربية م 

  :حجر بن أوس قال إياه، أعطاه: يحلُوه الشيء الرجل حال: "  وقال ابن سيده
  ِباللُها يبٍس صماَء صخرٍة صفَا ... مدحته يوم الشعر حلَوت كأني

 مبهر ما امرأة أو أخته أو ابنته يزوجه أن وذلك وحلْواناً، حلْوا الرجل وحال
 هو: وقيل مهرها،: املرأة وحلْوانُ .مسمى شيئا املهر من له جيعل أن على مسمى

: احلديث ويف. الكاهن أجرة: أيضا واحلُلْوان مبكة، متعتها على تعطى كانت ما
 خاصة، الدالل أجرة: احلُلْوان: الَّلحياينّ وقال. "الكاهن حلوان عن ى"

 . حلو - هـ احملكم واحمليط األعطم ما " وحنوها رشوة من أعطيت ما: واحللوان
  .٢٩٧/ ١ ي، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوط١٥٧ / ١٧ املخصص البن سيده )١(
 = يعل. ، وينظر كذلك فقه اللغة د٦ص إبراهيم أنيس .  من أسرار اللغة د)٢(
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  . أدت إىل ذلكاليتأن نتساءل عن األسباب 
، وهو أن اللغة العربية ال مشقٍة تقف على سر ذلك وسببه  وبدون عناٍء و

متدها مبواءمة كل جديد ومستحدث سواء من املصطلحات أو متتلك منابع وروافد 
  :اآليت يفالكلمات أو األساليب، وهذه الطرائق والروافد ميكن إجيازها 

 من لفٍظ أو صيغٍة من صيغٍة عملية استخراج لفٍظ: وهو، االشتقاق )١(
  . فهو أسلوب ملواكبة املستجدات)١(أخرى

 يف فاحلاجة إليه شديدة فأما االشتقاق... : "عباس حسن/      يقول أ 
السيما املشتغلة بالفنون العملية، ، وصور، وبني سائر الطبقاتخمتلف الع

، وزهو  فورة املدنيةيف، وهلذا تشتد احلاجة إليه والصناعات، واالختراعات
  .)٢("يكون التيسري فيه مطلوبا محيدا، واحلضارة

فهو نوع من . )٣( الكلمات والعباراتيفاختزال واختصار : وهو ،النحت )٢(
 . املقاطع يفاالختصار 

 معناها أو جديدٍة يفأن ينطق املتكلم بكلمٍة جديدٍة :  وهواالرجتال، )٣(
 .)٤(، وال تناظر صيغةً من صيغهاللغة بصلٍة صورا، حبيث ال متت ملواد  ايف

  ــــــــــــــ
  .  ١٦٥ -١٦٤ ص يفالواحد واعبد  =

  .٦٢  من أسرار اللغة ص )١(
 ٩٢عباس حسن ص / رأي يف بعض األصول اللغوية والنحوية تأليف أ :   كتاب)٢(

 .هـ ١٣٧١مطبعة العامل العريب بالقاهرة 
  .٨٦  من أسرار اللغة ص )٣(
  .٩٥  املرجع السابق ص )٤(
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 . )١( جديد ىنع إىل مياالنتقال بالكلمة من معناها األصل: وهوااز،  )٤(
  . )٢(لغات األخرى اقترضته العربية من الما: وهو، االقتراض )٥(

ة وغىن عن البيان أن هذه الوسائل السابقة تكون حاجة اللغة إليها ماس
عندما ينضج اتمع فكريا واجتماعيا واقتصاديا إىل غري ذلك من جماالت 

 من األلفاظ والعبارات احلياة ، فعندها تتولد أفكار ومعاٍن ال جتد هلا مقابلًا
  .، وذا تنمو ثروة اللغةاحدة من هذه الوسائل، فيلجأ إىل وستعملةامل

" بيد أن ظاهرة ثراء اللغة مقرونة بظاهرة نضج اتمع الذى يتكلم ا
حياته، اتسعت لغته،  سلم احلضارة، وتنوعت مطالب يففكلما رقى اتمع 

لفظة ، فكل وثرى معجمها، لتلىب تلك املطالب، وتعبر عنها أدق تعبري
 عليه ما تشتمل ي أن عدد ألفاظ لغة ما، يساوعين، وهذا يرة معينةتقابلها فك

   .)٣("عقول أبنائها من أفكاٍر ومعاٍن

                                 
 ط مكتبة ابن ٥٣غنيم ص كارم السيد . عربية والصحوة العلمية احلديثة دللغة ال ا)١(

 . سينا مبصر
 . ١٠٩ من أسرار اللغة ص )٢(
 . م ٢٠٠٤ ط دار املتنىب سنة ٤٠نعمة رحيم العزاوي ص .  فصول يف اللغة والنقد د)٣(
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  ومستوياته ) ١(الداليل )١(االشتقاق: املبحث األول
                                 

 شقاِشق وتجمع لبعريا لَهاةُ: الشقِْشقَةُ: شق: " قال اخلليل : االشتقاق يف اللغة )١(
 والشق شقَقْت: قوِلك مصدر: والشق. اإلِبل من للعريب إالّ ذلك يكون وال

مع االسمجقُوٍق على ويش .قناِفٍذ وال بائٍن غري والش عدما والصبمن يكونُ ر 
 شقَقْت قولك مصدر الشق: " وقال ابن منظور).شق (-اهـ العني م  ... "وجٍه
 ويف عامة الصدع هو وقيل البائن غري وقيل البائن الصدع والشق شقّاً العود

 فانشق شقّاً يشقُّه شقَّه زجاجة أو حائط أَو عود يف الصدع الشق التهذيب
  ) . شقق (هـ لسان العرب ج ا.. " فتشقَّق وشقَّقَه

 اخلُصومِة ويف الكالم يف واألخذُ الشيِء ِشق أخذُ: اقواالشِتق: "  وقال الفريوزابادى
ومن خالل ما ) . شقق(-اهـ القاموس احمليط م  " الكَِلمِة ِمن الكَِلمِة وأخذُ وِشماالً مييناً

  .أخذ شق الشيء: سبق يتضح لنا أن االشتقاق يف اللغة يطلق، ويراد به
 -  قدميا وحديثًا -اق ق هناك تعريفات عديدة لالشت: االصطالح يفو  

  :نذكر منها
اقتطاع فرٍع من أصلٍ ): "هـ٧٤٦أمحد بن احلسن ت (  تعريف العالمة اجلاربردى 

   .١٩٩/ ١اهـ جمموعة الشافية " يدور يف تصاريفه مع ترتيب احلروف وزيادة املعين 
إنشاء كلمة من كلمة ): "هـ٧٦٩اء الدين بن عقيل ت (   تعريف ابن عقيل 

حممد . د/ تح ٨٢/ ٤اهـ املساعد " توافق يف أصل املعىن ، واحلروف، وترتيبها مع ال
  .كامل بركات 

أن تأخذ : " )هـ٩٧٦ت (  تعريف األمري عبيد اهللا خان أمري ما وراء النهر 
"  يوافق معناه عىن احلروف األصول وجتعله دالًا على ميفمن أصٍل فرعا يوافقه 

 =    .١٠٢ -١٠١/ ١هـ كشف الظنون ا
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  :الداليلاالشتقاق 
 من كلمة عىناالشتقاق الذى يقْصد به استحداثُ كلمٍة جديدِة امل: هو

 احلروف األصلية يف، ومتاثلهما عين امليفتناسب الكلمتني أخرى، مع 

  ــــــــــــــ
  :ومن تعريفات احملدثني  =

تحداث كلمة ، أخذًا من كلمة اس: " حممد حسن جبل/   تعريف د 
، أو يف للكلمة املأخوذ منها احلرعين جديد يناسب املعين، للتعبري ا عن مأخرى
يف أحرفهما ، مع التماثل بني الكلمتني يف احلرعىن قالىب جديد للمعىنعن م

 مكتبة اآلداب ٢ط  نظريا وتطبيقيا علم االشتقاق هـا" ، وترتيبها فيهما األصلية
  .م ٢٠٠٩= هـ ١٤٣٠بالقاهرة سنة 

نزع لفٍظ من آخر بشرط مناسبتهما " فريد عبد اهللا بأنه حممد/   ويعرفه د
هو حتويل األصل الواحد إىل صيٍغ : أو يقال. يف الصيغة وتركيبا وتغايرمها عينم

 ط دار ٣٩٩ فقه اللغة ص يفهـ ا" ألصل خمتلفة لتفيد ما مل يستفد بذلك ا
   . بريوت–البحار 

  : يعا يف إفادة اآليت  واملالحظ من خالل عرض هذه التعاريف أا تشترك مج
واآلخر ) مأخذ( االشتقاق من وجود لفظني أحدمها يسمى يفالبد  -١

  ) .مشتق(
 .عىناالرتباط بني هذين اللفظني من حيث امل -٢
 .ن املأخذ واملشتق، مع تطابق الترتيب فيهمايف كلٍّ ممتاثل احلروف  -٣
  . عىن جديد داللة املشتق على مأي،  االستحداث-٤

  .لَّد عنه ألفاظ هلا دالالت جديدة؛ ألنَّ هذا النوع تتو نسبة إىل الداللة )١(
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  )١( احلالتنييفومواقعها 

  :الدالليمستويات االشتقاق 
  : على املستويات اآلتيةالداليل  جيرى االشتقاق 

  : أو املالحظة اجلزئيةيالربط اجلزئ: أولًا 
اللية منصبة  ألنَّ املالحظة والنظرة الد؛وهذا املستوى عد جزئيا نظرا   
 ه سائر مفرداتأي، دون النظر إىل شقائق املأخذ" املأخذ واملشتق"فيه على 

  .التركيبية واستعماالا
هو  "–جبل .  كما يذكر أستاذنا د–  وأساس قصر النظر هذا 

، ليأخذ منه  إليه النظراللغوي، فيصوب اللغوي املأخذ عند يفوضوح ملمٍح 
 هو الذى يراد استحداث لفٍظ له، أو عين؛ ألن هذا امل جديدا مناسبا لهعينم

   .)٢( "يراد بيان ارتباطه بلفٍظ آخر 
  :من أمثلة هذا النوع   

 السمك " :كمالس لْق من احلُوتكَة واحدته املاء خمس ِك ومجعمالس ِسماك 
وكمكَة وسموالس:ُ جروج من السماء يف برعلى أَراد :سيده ابن قال. الفَلَك ب 
 فَسمك سمكاً يسمكُه الشيء وسمك احلُوت :له ويقال ماِوي برج ألنه ؛التشبيه
هفَعفارتفع ر اكمما والس ِمكواجلمع الشيُء به س كمس." 

آلة : "السماك" فاشتق منه " السمك "يف االرتفاع عين  فقد لوحظ م

                                 
  .٦٣حممد حسن جبل ص / علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا للدكتور )١(
  .٦٥املرجع السابق ص  )٢(
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 به سمكْت ما: اكالسم" قال اخلليل  .اء مسموكةسمال: لرفع السقف، وقيل
 ؛أي مسموكةٌ والسماُء، السقْف موضع يف جييء والسمك ،سقفاً أو حائطاً

  : وقال الشاعر)  ١( " كالسمِك مرفوعةٌ
 )٢( وأَطْولُ أَعز هـدعاِئمً اـبيت ... لَنا ِبنى السماَء سمك الَِّذى ِإنَّ

 احلجر :رةُ احلَجرخالقلة يف واجلمع الص الكثرة ويف أَحجار ةٌ ِحجاروحجار 
 الترتيل ويف التِرِب الطُّحلُِب لَونَ املاء مضاِرب أَلبسها الغيِل ِحجاِر من كأَا وقال
واحلجارة الناس وقودها ٣("اجلمع لتأْنيث اهلاء أَحلقوا(. 

 احلَجر من خالل صالبته، فاشتق يفاالمتناع  املنع وعىن  لوحظ م
) حجر (واجلمع البيت) احلُجرةُ(: "يقال الفيوم" احلُجرة"منه لفظ 

  .)٤( " وجوهها يف وغرفات غرف مثل) حجرات(و
 واِحلجر واحلَجر: "، قال ابن منظورعلى احلرام" احلَجر"وكذلك لفظ   
رواحلُج ِجراحل ذلك كل واملَحن وقرئ أَفصح والكسر رام)ثٌ ()٥ر٦( " )حجر وح(.  

                                 
  . مسك : لعني جا )١(
 .   م ١٩٨٣ الشركة العاملية للكتاب سنة ٢ ط ٣١٨/ ٢شرح ديوان الفرزدق ) ٢(
 .   حجر: لسان العرب ج) ٣(
    .حجر:  املصباح املنري ج)٤(
، فري بكسر احلاء، وفتحها ] ١٣٨: األنعام ) [ وحرثٌ ِحجر: (قوله : " قال العكربي) ٥(

هـ إعراب ا" احلرام : ة بعد احلاء ، وهي لغات، ومعناه ذلك ساكنوضمها ، واجليم يف
     . ٤/٢٣١ ، والبحر احمليط أليب حيان ٥١٤/ ١ يالقراءات الشواذ للعكرب

    .حجر: املصباح املنري ج) ٦(
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قال . فقهيا على املمنوع من التصرف" احلَجر"وكذلك إطالق لفظ 
 محجور (فهو التصرف منعه قتل باب من) حجرا (عليه حجر: " يالفيوم
  )١( ")محجور( ويقولون االستعمال لكثرة ختفيفا الصلة حيذفون والفقهاء) عليه
 يقال: القصر :)ر(مجعه معروف امللك ) قَص ور٢(فلوس و فلس :مثل) قُص( 

 املنع وعدم االمتداد ينع م هذا االستعمال احلسييفحظ   لو
 يف نراه متحقق عىنوامل"ضد الطويل : القصري" واالنبساط، فاشتق منه لفظ 

ر خاص ه آلخرين؛ ألن القصبعدم إباحته أو اتساع"  القصر يف، اللفظني
  .  ) ٣("بصاحبه، والقصري بعدم امتداده طولًا

  :  )٤(  صورتانيوللربط اجلزئ 
  : ل التسميةيعل ت) ١ (
، والصحيح الذى  )٥( أن األمساء ال تعلل– خطأً –شاع بني الناس    
ل التسمية هذا يندرج حتت يعل، وتملرويات الصحيحة أن األمساء تعللتدعمه ا

  . من مستوياته األصيلةيعد، بل الداليلاالشتقاق 
                                 

 .  املصباح املنري ج حجر) ١(
 .   )قصر(املرجع السابق ج ) ٢(
 .٦٦ – ٦٥علم االشتقاق ص ) ٣(
  .   ٦٨ – ٦٧املرجع السابق ص  )٤(
ه ، وهي غري مجيلة، ومن امسنرى من امسها مجيلة: يف ذلك حجج واهية ، يقولون مثلًاوهلم ) ٥(

ويتهاوى ذلك كله إذا علمنا أن األب عندما ...  ، إىل غري ذلك سعيد وهو غري سعيٍد
 .  ، إذًا هناك علة رجى حتقق معناه يف ابنته أو ابنهاختار هذا االسم 
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٤٠٢

  . وجه هذه التسميةأي بامسه شيءذكر علة تسمية ال: يل التسمية معناهعل  وت
  : يل التسميةعلومن أمثلة ت  
 علة تسمية البدر: 

 بعد قمر هو مث والثالثة والثانية ليلٍة أول) واهلالل(":   قال ابن قتيبة
 ألربع) البدر ليلة (مث عشرة ثالثَ ليلة) السواء وليلة. (الشهر آخر إىل ذلك

 يمس: ويقال املغيب يعجلها كأنه بالطلوع الشمس ملبادرته بدراً يومس عشرةَ
 درهم آالف لعشرة قيل ومنه بدر فهو متّ شيء وكل وامتالئه لتمامه بدراً

   .)١("عظيمة: أي) بدرةٌ عين (قيل ومنه ومنتهاه العدد متام ألا) بدرة(
 تسمية النجم والطارق والقمرعلة : 

) السن نجم: (يقال بالطلوع ) جنما ( النجم ومسى: "قال ابن قتيبة  
 فقد ليال أتاك من وكلُّ ليال يطلع ألنه) طاَِرقًا (ومسى، النجم وجنم طلع إذا

قَكٍد قول ومنه طَرة بنت ِهنبتع : 
نحن اتناِت بنب طَاِرق ... ِشنلَى يـماِرق عمالن 

 ماَ أَدراك وما: (وجل عز اهللا قال وعلوه شرفه يف نجم أبانا أنا تريد
   ) الثاَِّقب النجم الطّاِرق

   .)٢( "مِضيئَة: أي) قَمراء وليلة (األبيض: واألقْمر لبياضه) قمراً (القَمر يومس
 علة اسم هاشم : 

                                 
     .٧٠الكاتب البن قتيبة ص أدب )  ١(
     .٧٠أدب الكاتب البن قتيبة ص )  ٢(
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٤٠٣

 اهامشً يومس عمرو وامسه مناف عبد نب هاشم: "يقال القلقشند
    )١("ااعة أيام الثريد هلشمه

اسم مكان أو مصدر : "مذْهب"كـ كلمة  :)٢(الداليل التطوري) ٢(
 ، واملالحظ أن هذه"عىن املفارقة والسري من مكان آلخر، مبميمى من الذهاب

ن م، أو  الذى يسلكه الذاهباحلسياالجتاه والطريق "الكلمة نقلت من 
 الذى الفكري أو اإلطار الفكري، إىل االجتاه الغاية املكانية املذهوب إليه

  .)٣("الباحث املفكريتحيز فيه 
   :)احملوري عىن املأي( الشامل االشتقاقيالربط = التأصيل : ثانيا

  وخالصة هذا املستوى أنه عبارة عن عملية ربط استعماالت 
  .رجع إليه وتعليه عام تدور عىنالتركيب الواحد مب

 ذهن يف، وإمنا هى قدمية جالت الفكرة ليست وليدة العصر  وهذه 
ا معجما أمساه هـ املتوقد الذهن، فعقد هل٣٩٢ ابن فارس ت اللغوي

 ت األصفهاين، وإىل هذه الفكرة يرجع عمل الراغب "مقاييس اللغة "
  ."مفردات ألفاظ القرآن " معجمه يفهـ ٥٠٢

/  املدقِّق الدكتور اللغويلك الفكرة لب   وأما احملدثون فقد شغلت ت

                                 
     .٤١٢/ ١ ي صناعة اإلنشا للقلقشنديفصبح األعشى )  ١(
ومال إىل املصطلح املذكور بعاليه، فآثرت ، التطورياالشتقاق " جبل . أمساه د) ٢(

    .إطالقه؛ لدقته وصوابه
    .٦٨علم االشتقاق ص ) ٣(
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٤٠٤

 يف فعكف على دراستها ملدة سنوات من خالل رسالته  )١(حممد حسن جبل
   .  )٢("  ألفاظ القرآن الكرميمعاين"  كانت بعنوان اليتالدكتوراه ، و

  :ثلة التأصيلومن أم  
، وهذا شيء بشيءمثلًا نلحظ أنه يدل على إلصاق " كتب"  تركيب 

، ، واملكتوبالكتبة، والكتيبة، والكاتب:  لفظيف، وكتب: يف واضح عىنامل
  .إذا خاطه بسريين: ويقال كتب حيا الناقة

 يف، وخباصة  ال ميكن أن نتغافل عنهااليت  وهذا املستوى له أمهيته 
 للتركيب، والقدرة على ي األصلىنع؛ إذ إن معرفة املالداليلجمال االشتقاق 

صطلحات ملا ، واستحداث املة االشتقاقات الداللية عملييف، تفيد استخالصه
  . يستجد من علوٍم وأمور، إىل غري ذلك

  : اشتقاق تراكيب من أخرى: ثالثًا
 من املُضاعف أبنية كالمها من كثري يف تشتق والعرب: "يقول اخلليل  

: يقولون مأنه ترى أال املعتلّ الثالثي ومن التضعيف حبرفَي املُثقَّل الثالثي بناء
 وقد وتثقّلها الالم تمد صلَّ: قُلْت ذلك حكَيت فلو صليالً يِصلُّ اللَّجام صلَّ

 ترجيع والتضاعف مد فالثِّقَل اللّجام صوت مجيعاً ومها الصلصلة يف خفَّفتها
                                 

، وقد شغل منصب عميد كلية  أستاذ أصول اللغة جبامعة األزهرجبل/  ديأستاذ) ١(
 جامعة األزهر ، وهو اآلن أستاذ متفرغ بكلية القرآن –اللغة العربية باملنصورة 

    .  جامعة األزهر –الكرمي 
إبراهيم حممد جنا نائب رئيس جامعة / أشرف على هذه الرسالة أستاذنا الدكتور ) ٢(

    . عبد الصبور شاهني رمحه اهللا/ ، وناقشها أستاذنا العالمة الدكتور األزهر رمحه اهللا
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٤٠٥

ِخفه ؛يتمكن فال يرفني على ألنر فال ححىت التصريف يتقد فاعضأو ي 
 حنو خمتلفاً كثري منه ويجيء لك وصفت ما على متفقاً منه كثري فيجيُء قَّليثَ

 يف توهموا فكأنهم صرصرة األخطَب وصرصر صريراً اجلُندب صر: قولك
 .)١("ترجيعاً األخطب صوت يف وتوهموا مداً اجلُندِب صوت

 الثالثيملضاعف مشتق من  االرباعيفاخلليل بن أمحد يصرح هنا بأن 
 .، كصلصل من صلَّ، وصرصر من صراملثقل

                                 
     .٥٦/ ١العني )  ١(
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 األلفاظ القرآنية عرض يف الداليلاالشتقاق : الثانياملبحث 
  وحتليل

  : تمهيد
، ويتفاعل مع مستجدات  يساير الزمنحي كائٍن أيشأن اللغة شأا 

 أرشدنا – الذى هو كتاب عقيدتنا ومنهج حياتنا –احلياة ، والقرآن الكرمي 
  جديدٍة مبعاٍن ذات دالالٍتإىل ذلك من خالل استخدامه ألفاظًا جديدةً

تطلبتها احلياة اإلسالمية اجلديدة مبا تفرضه من تصحيٍح ألموٍر وأوضاٍع 
  .ادة الصواب ، وعزفت عن طريق احلقمالت عن ج

 يفسواء  ،ية مشلت كثريا من شئون احلياة  هذه االشتقاقات الدالل
 جانب السياسة يف جانب العبادة واملعامالت، أو يف، أو قيدةجانب الع

  . جانب األخالقياتيف، أو والعسكريات
 ونسخت أحوالٌ حالت باإلسالم تعاىل اللّه جاءملا : "يقول ابن فارس  
 أُخر مواضع إىل مواضع من ألفاظٌ اللغة من ونقلَت أمور وأُبطلَت ديانات

  . األولَ اآلخر فيفع شرطت وشرائط رعتش وشراَئع زيدت بزيادات
 وإن، واملُنافق والكافر واملسلم املؤمن ذكر اإلسالم يف جاء مما فكان

إمنا العرب الشريعةُ زادِت مث التصديق وهو واإلميان األمان من املؤمن عرفت 
 واملُسلم اإلسالم وكذلك، مؤمناً باإلطالق املؤمن سمي ا وأوصافاً شرائطَ

 وكذلك جاء ما أوصافه من الشرع يف جاء مث الشيء إسالم منه عرفَت إمنا
 به جاء فاسم املنافق فأما والستر الغطاء إال الكُفْر من تعرف ال كانت
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 ومل اليربوع نافقاء من األصل وكان أظهروه ما غري أبطَنوا لقوم اإلسالم
 وجاء قشرها من خرجت إذا بةالرطَ فَسقَت: قوهلم إال الفسق يف يعرفوا
  .)١("تعاىل اللّه طاعةَ عن اخلروج يف اإلفحاش الفسق بأن الشرع

 اليت عرضا موجزا لبعض األلفاظ ما يلي في–مبشيئة اهللا تعاىل –  وسأعرض 
  . هذا اجلانبيف، مث بعد ذلك نستلهم عظة القرآن تشمل ما سبقت اإلشارة إليه

  : ألفاظ العقيدة: أولًا
 اإلسالم : 

 إىل وأمره خذَلَه: العدو و كتسلَّم مسِلماً وصار انقاد: أسلَم":   يقال
   .)٢( "تصالَحا: وتسالَما .سلَّمه: تعاىل اهللا

 االستسالم: " ريعة الغراء يدل علىـ الشيفالم مصطلح ـواإلس
   .)٣(  "مرهأل والقَبول لطاِعِته االنقياد وهو تعاىل اهللا ألمر
 اإلميان:  

ناَألم واآلِمن :ِف ِضدويقالاخلَو ،" : أِمن ناً كفَِرحِحِهما وأماناً أمبفَت 
 أُمنةٌ ورجلٌ. وأمٍري كَفَِرٍح وأِمني أِمن فهو بالكسر مناً وا حمركتِني وأمنةً وأمناً

: ميانُ واإل ... وأمنه آمنه وقد شيٍء كلِّ يف أحٍد كُلُّ يأْمنه: ويحرك كهمزٍة
  .) ٤(  "الشريعِة وقَبولُ اخلُضوِع وإظْهار الثِّقَةُ

                                 
  .         ٧٨ الصاحيب البن فارس ص )١(
    .القاموس احمليط باب امليم فصل السني )  ٢(
   ) .سلم ( العني باب السني م )  ٣(
     .القاموس احمليط باب النون فصل اهلمزة )  ٤(
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  الكافر–الكفر : 
 وكلّ، الشمس ومغيب والبحر اللَّيل: الكافر: " كالم العربيفورد 

 يكاد ال الناس عن بعد ما: األرض من والكاِفر، كَفَره فقد شيئاً غطَّى شيء
: الضرير قال. الكُفُور أهلُ هم: يقال حلّها ومن أحد به يمر وال أحد ينِزلُه
 كاَألمواِت املَداِئِن أهِل ِعند الكُفور أهل: ويقال. كَفْر: واحدها القُرى هي
ياء عند١(" اَألح(.  

. وسترها حدهاج: وكُفْراناً كُفُوراً ا و اللَِّه نعمةَ كَفَر: "   ويقال
هوكافَر قَّهح :هدحج .ظٍَّم واملُكَفَّرعكم :ودحِة املَجمعحساِنِهإ مع الن .
وكاِفر :ِم جاِحدعج تعاىل اللَِّه ِألن :بالضم (كُفَّار (ٌةوكَفَر) ًكةحمر (وِكفار 

: ج كاِفر: وكَفُور اٍدكشد كَفَّار ورجلٌ . كَواِفر من كاِفرةٌ وهي) كِكتاٍب(
بضمتني كُفُر .عليه وكَفَر كِْفري :الشيَء و غَطَّاه :هرتس ه٢(" ككَفَّر(.  

" الكفر، والكافر"ل ما سبق يتضح أن كلًا من لفظ ومن خال
، والشرع احلكيم على كل من ستر مصطلحان أطلقهما القرآن الكرمي

  .  عبادة غري اهللا، وأظهر اعليه فُِطر اليتالوحدانية 
هو الذى جعل بعض الناس يطلق ) كفر( تركيب يف الستر ىنعومالحظة م

صرنا اآلن؛ ألنه متحقق فيها  عيفعلى تلك األداة للعبة الشهرية " كورة كفر"لفظ 
 .ي، ومستورة بالغالف اخلارجذلك؛ ألا كورة بالداخل منفوخة

                                 
    ) .كفر ( العني للخليل كتاب الكاف م )  ١(
    .اموس احمليط باب الراء فصل الكافالق)  ٢(



 ومواكبة العصر ، االشتقاق الداللي في األلفاظ القرآنية وأثره في تنمية الثروة اللغوية

 

٤٠٩

  املنافقات-املنافق–النفاق :  
  .)١( جهنم مجيعايفإن اهللا جامع املنافقني والكافرين : قال اهللا تعاىل

 يأمرون بعض من بعضهم واملنافقات املنافقون :تعاىل أيضاوقال 
 املنافقني إن فنسيهم اهللا نسوا أيديهم ويقبضون املعروف عن وينهون باملنكر

 خالدين جهنم نار والكفار واملنافقات املنافقني اهللا وعد *  الفاسقون هم
  .)٢(مقيم عذاب وهلم اهللا ولعنهم حسبهم هي هافي

: يواملنافق من النفاق، وهو أن يبطن خالف ما يظهر، قـال الفيوم
)"افَقن ( افقاء و منه قيلالريبوع إذا أتى الن)افَقالرجل إذا أظهر اإلسالم ) ن

، وحملُّ وأتاه مع أهله فقد خرج منه بـذلكألهله و أضمر غري اإلسالم 
  .)٣("ق القلبالنفا

 

                                 
 .      من سورة النساء ١٤٠ من اآلية رقم )١(
 .       من سورة التوبة ٦٨ ، ٦٧:  اآليتان)٢(
  ) .      نفق ( م ي املصباح املنري للفيوم)٣(
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٤١٠

   
  jerboa )١(الريبوع أو اجلربوع

                                 
 من القوارض الليلية اليت تعيش) Jerboa (:يزيةباللغة اإلجنل(اجلربوع أو الريبوع   )١(

للبحث يف الرباري الصحراوية ويتواجد يف أغلب البلدان العربية ينشط يف الليل 
  . سم٢٥ - ١٣يبلغ طوله من . عن طعامه

ي بين باهت كلون ألونه بلون التربة الصحراوية اليت حتيط به للتمويه   
بيض، وهو يعيش يف جحور يصل أل الغزال الصحراوي على حني أن جزأه االسف

). للبيات الصيفي( م ٢،٥ - ٢و) لتخزين الغذاء( سم ٧٥ - ٤٠عمقها إىل 
وتلد أنثاه فيها وترضع وتريب صغارها اليت تكون مغمضة العني ملدة مخسة أسابيع 
إىل أن تعتمد على نفسها بعد حوايل تسعة أسابيع من والدا، وهي تلد ثالث 

  .لها حوايل مخسة وعشرين يوماًمرات بالسنة ومدة مح
- Lesser Egyptian Jerboa(وأشيع أنواعه اجلربوع املصري الصغري   

Jaculus jaculus( وهو من القوارض اليت ال تشرب املاء وتعتمد على رطوبة 
وميارس هذا النوع من . لذا فإن بوهلا يكون مركزا، النباتات واحلبوب اليت تتناوهلا

يتميز اجلربوع بأرجله  و .يات الصيفي يف أشهر القيظالقوارض نوع من الب
 أمتار عندما ٣اخللفية القوية، واليت متكنه من القفز ملسافات طويلة قد تصل إىل 

  .يسرع أثناء هروبه من املفترسني
 =يعد اجلربوع من قوارض الصحراء اجلميلة فهو لطيف التكوين يشبه الفأر   
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 مل يكن – جديد  مصطلح قرآين–ذه الداللة  –) املنافق(  ولفظ 
ر إىل ذلك ، أشـاعىن املخصوص بهمعروفًا وال مستعمالً عند العرب ذا امل

سالم لقوٍم أبطنوا غري ما فأما املنافق فاسم جاء به اإل: ".. ابن فارس، فقال
  . )١(" وكان األصل من نافقاء اليربوع،أظهروه

 املخصوص عىنهو اسم إسالمي مل تعرفه العرب بامل: "وقال ابن منظور
 :عروفاً يقالبه وهو الذي يستر كُفْره ويظهر إميانه وإن كان أَصله يف اللغة م

نافَق يناِفق منافقة وِنفاقاً وهو مأْخوذ من النافقاء ال من النفَق وهو السرب 
نافَق حنظَلة أَراد أَنه إذا  )٢(فيه لستره كُفْره ويف حديث حنظلةالذي يستتر 

  ــــــــــــــ
الطويلة متجهة يف مجيع االجتاهات وكأا لكنه أطول منه رجال وأذنا وشواربه   =

قرب أسريع احلركة جيرى بطريقة ... شوارب قط تساعده على استشعار اخلطر
للقفز والوثب العاىل كالكنغر وقد تصل قفزته إىل املتر ارتفاعا نظرا ملرونة رجليه 

  .وذه الصفة فهو من أسرع حيوانات الصحراء
 فترات النهار نائما يف جحره حيث نه يقضى معظمأويعرف عن اجلربوع   

 يصل عمقه من ي يف التربة الرملية باجتاه احنداراألماميةيقوم حبفر اجلحر بأطرافه 
  .متر إىل مترين على هيئة ممرات متصلة بعضها ببعض

مرتني يف العام وتنجب من اثنني /الدعمول/وتضع أنثى اجلربوع املسماة   
ابيع والغريب أن صغار اجلربوع يغادرون إىل أربعة ترضعهم وحتتضنهم عدة أس

     .اجلحر دون رجعة بعد بلوغهم
  .     ٨٤ الصاحيب البن فارس ص )١(
 =: قال) وكان من كتاب رسول اهللا (عن حنظلة األسيدي : " احلديث نص)٢(
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٤١٢

 وسلم أخلص وزهد يف الدنيا وإذا خرج عنه عليهكان عند النيب صلى اهللا 
فكأَنه نوع من الظاهر والباطن ما كان ، رغب فيها وعليهترك ما كان 

 ))١( قُراؤهاأَكثر مناِفِقي هذه اُألمة( :يرضى أَن يسامح به نفسه ويف احلديث
 َألن كليهما إظْهار غري ما يف الباطن وقول أيب ؛أَراد بالنفاق ههنا الرياء

         :زةـوج
  ــــــــــــــ

لقيين أبو بكر فقال كيف أنت ؟ يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان اهللا   =
 يذكرنا بالنار واجلنة حىت كأنا  نكون عند رسول اهللا ما تقول ؟ قال قلت

 عافسـنا األزواج واألوالد رأي عني فإذا خرجنا من عند رسول اهللا 
قت أنا ـفواهللا إنا لنلقى مثل هذا فانطل: والضيعات فنسينا كثريا، قال أبو بكر
قال  قلت نافق حنظلة يا رسول اهللا فوأبو بكر حىت دخلنا على رسول اهللا 

وما ذاك ؟ قلت يا رسول اهللا نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة  رسول اهللا 
حىت كأنا رأي عني فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات 

ى ـلـون عـو تدومـ والذي نفسي بيده إن لنسينا كثريا فقال رسول اهللا 
فرشكم ويف طرقكم ما تكونون عندي ويف الذكر لصافحتكم املالئكة على 

احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف . "ن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث مراتولك
/  تح٤/٦٦٦، والترمذى يف سننه  عبدالباقيحممد فؤاد/  تح٤/٢١٠٦صحيحه 

) ياألسيد(و. ٤/٣٤٦أمحد حممد شاكر وآخرين، واإلمام أمحد يف مسنده 
، وهو وكسرها ، وبإسكااالياء األوىل يضبط بضم اهلمزة وفتح السني وتشديد 

، أي عاجلنا معايشنا وحظوظنا): عافسنا( أُسيد بطن من متيم، ونسبة إىل بىن
 . ش الرجل من مال أو حرفة أو صناعةمعا: مجع ضيعة، وهي): يعاتالض(و

 .    ١٥٥ / ٤ مسند اإلمام أمحد بن حنبل )١ (
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٤١٣

هكْـيعاً يضِدي قالِئص خن هفْن  عاخلص بـراَألو اِفقوِد نو١(ارـَد(  
واملنافق اسم :".. السيوطي وقال .)٢("أَي نِسلَت أَوبارها من السمن

  .)٣("  اجلاهلية يفرف  مل يعيإسالم
 استحدثها القرآن الكرمي كلفظ اليتإىل غري ذلك من األلفاظ     

  الفاسق وغريها 
اللغة ما كان مقصورا على  يفأثر القرآن " ، يتضح أمامنا أن هكذاو 

ا إىل معان أخرى لسبب من ، أو نقلها من معانيه مدلوالايفالتوسع 
 العهد يفمل تكن معروفة ، وإمنا تعدى ذلك إىل خلق ألفاظ األسباب
  .)٤("اجلاهلى

  الفسوق والفاسق : 
 جار: وفَسق. .. وفُسوقاً ِفسقاً وكَرم وضرب كنصر فَسق: يقال  

 وجل عز اهللا َألمر والترك العصيان الِفسق: "  قال ابن منظور،ربِه أمِر نوع
 عن الضم وفَسق وفُسوقاً ِفسقاً ويفْسق يفِْسق فسق احلق طريق عن واخلروج
 إىل امليل وكذلك الدين عن اخلروج الفُسوق وقيل .. فَجر أَي اللحياين
 عن ومال جار أَي ربه أمر عن وفَسق ربه أَمر عن إبليس فَسق كما املعصية
 شعرهم يف وال اجلاهلية كالم يف قَطُّ يسمع مل :اَألعرايب ابن وقال...  طاعته

                                 
 ) .     نفق (  تاج العروس للزبيدى م )١(
 ) .     نفق (  البن منظور م  لسان العرب)٢(
   .         ٢٤٠/ ١ ياملزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوط )٣(
  .         ٦٦ أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ص )٤(
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٤١٤

١( " عريب كالم وهو عجب وهذا قال فاِسق(.  
   :ما يلي، ومن أمثلة ذلك:  ألفاظ العبادة واملعامالت: نيا ثا
  ا  ﴿ :قال تعاىل، وما اشتق منها ) الطهارة( لفظبنج متِإنْ كُنو

   .)٢( ﴾ فَاطَّهروا
    رر نقيض النجاسة نقي"والطهارة من الطهر والطُّهض والطُّهض احلَي

ر وطَهطْهر يـراً وطَهارةًواجلمع أَطْهار وقد طَهطُه قـال امرؤ ، )٣("ر
     :القيس

  )٤( م عند املَشـاهِد غُرانُ عوٍف طَهارى نِقيةٌ       وأَوجههِثياب بين
 االستعمال يف فلكه الكلمة ومشتقاا يف الذى دارت عىنهذا هو امل

 وسلم ، عليه، فلما نزل القرآن الكرمي على رسول اهللا صلى اهللا العريب
 اإلسالم جعل يفاالغتسال من اجلنابة " ، وفرض وفرض الوضوء قبل الصالة

 أي، املادي الطهر عىن مباإلسالمي املفهوم يف الطهارة يتخصص عىنم
ن ينصرف إىل هذا ، فإذا أطلقت الكلمة اآلن فإن الذهاالغتسال والوضوء

                                 
 .)فسق( لسان العرب البن منظور ج )١(
 .            من سورة املائدة٦ من اآلية رقم )٢(
 .           )هرط(لسان العرب البن منظور م  )٣(
ين  هذا البيت من قصيدة منسوبة إىل امرئ القيس ميدح فيها عويرا بن شجنة من ب)٤(

، حيث إن حرف القافية يف  عوف رهطه، ويف هذا البيت إقواء، وميدح بينمتيم
ينظر ديوان امرئ القيس . ر فيما عدا هذا البيت والذى قبلهالقصيدة كلها مكسو

 .  وت  بري– ط دار صادر ١٦٩ص 
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٤١٥

، وهذا التخصيص جيعل مصطلح الطهارة من املصطلحات  دون غريهعىنامل
 القرآن  يفاإلسالمي عىن معناها من االستعمال اجلاهلى إىل امليف تطورت اليت

  .)١("الكرمي 
 احلياة يفأن الذى ينظر إىل مدلوالت األلفاظ اللغوية "د ذا، جت   وهك

 احلياة اإلسالمية، يرى فرقًا عظيما بني النوعني جيعله يفاجلاهلية، مث ينظر إليها 
 سائر األزمنة، اختلفت هذه يفيعتقد أن هذه اللغة الشريفة خلقت لتكون اللغةَ 

 من خيلف غريه ويقوم عىنمب" ةاخلليف"فمن ذلك لفظ ... املدلوالت اختالفًا عظيما 
 والوزير- السالم عليهمقامه من دون ختصيص، مث احنصر معناه فيمن خيلف النىب   ،

  . )٢("عىن املناصر، مث صار يدل على ما نرىيعـرف مب
 –  الزكاة - السجود – الركوع –الصالة : "ومن األلفاظ أيضا

ت مل تكن تستعمل فيها إال ، وهذه األلفاظ هلا دالال"الفريضة ، إىل غري لك
  . اجلديد اإلسالمي ظالل القرآن والعهد يف

  :ومن أمثلة ذلك :ألفاظ األخالقيات واالجتماعيات: ثالثًا
 أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم وإذا{: قال تعاىل: التحية * 

 على فسلموا ابيوت دخلتم فإذا{: تعاىل وقوله ] ٨٦ / النساء[  } ردوها
  . ]٦١ / النور[ } اهللا عند من ةحتي أنفسكم

                                 
عودة .  التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي دراسة داللية مقارنة د)١(

 . م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ األردن سنة – مكتبة املنار ١ ط ١٨٤خليل أبو عودة ص 
  .٦٦ أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ص )٢(
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٤١٦

 مث إخبار وذلك حياة لك جعل: أي اهللا حياك: يقال أن : "التحية  
 من التحية وأصل ذلك له قال إذا حتية فالنا فالن حيا: ويقال . دعاء جيعل
 أو احلياة حصول عن خارج غري مجيعه لكون حتية دعاء ذلك جعل مث احلياة
قال .  )١( "  )هللا التحيات ( ومنه ،اآلخرة يف وإما الدنيا يف إما حياة سبب

 :كان يف اَألرض ملوك يحيونَ بتِحيات خمتلفة يقال لبعضهم: " ابن منظور 
 انِعم صباحاً : اسلَم وانعم وِعش أَلْف سنٍة ولبعضهم:أَبيت اللَّعن ولبعضهم

ظُ اليت تدل على امللك والبقاء ويكىن  أَي اَأللفا، التِحيات هللا: قُولوا:فقيل لنا
 التِحيةُ يف : وروي عن أَيب اهليثم أَنه يقول،ا عن امللك فهي هللا عز وجل

 وتِحيةُ اهللا اليت جعلها يف :كالم العرب ما يحيي بعضهم بعضاً إذا تالقَوا قال
أَجمع الدعاء أَن الدنيا واآلخرة ملؤمين عباده إذا تالقَوا ودعا بعضهم لبعض ب

 تِحيتهم يوم : (كم ورمحةُ اهللا وبركاته قال اهللا عز وجليعل السالم :يقولوا
المه سنلْقَوي(ة الدنياوقال يف حتي )منها : ( )٢ نوا بأَحسيٍة فحِحيم بتيتيوإذا ح

   .)٣()"أَو ردوها
 احجب حجبه: يقال لالوصو من املنع: واحلجاب احلجب: احلجاب*
٤(اوحجاب(.  

 حجباً يحجبه الشيَء حجب الستر اِحلجاب: "  وقال ابن منظور
                                 

 ) . حىي(  مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ج )١(
  .٨٦ من سورة النساء من اآلية رقم )٢(
 ) .حيا (  لسان العرب البن منظور ج )٣(
 ) . حجب ( مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ج )٤(
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 ِحجاٍب وراِء من اكْنت ِإذا وحتَجب احتجب وقد ستره وحجبه وِحجاباً
  .)١("به احتِجب ما اسم واحلَجاب...  ِبِستٍر سِترت قد محجوبةٌ وامرأَة

  :ألفاظ السياسة والعسكرية: رابعا
 قال بعده وإما معه إما عنه باألمر قام: "افالن فالن خلف:اخلليفة * 

 / الزخرف[  } خيلفون األرض يف مالئكة منكم جلعلنا نشاء ولو{ : تعاىل
 لعجزه وإما ملوته وإما عنه املنوب لغيبة إما الغري عن النيابة واخلالفة ] ٦٠
 يف أولياءه اهللا استخلف األخري الوجه هذا وعلى. ستخلفامل لتشريف وإما

] ٣٩/ فاطر[  } األرض يف خالئف جعلكم الذي هو{ : تعاىل قال األرض
: وقال ] ١٦٥ / األنعام[ } األرض خالئف جعلكم الذي وهو{
ار ـك أشـوإىل ذل )٢("   ]٥٧ / هود[ } غريكم قوما ريب ويستخلف{

  . وغريه )٣(ابن منظور 
] ٧٨ / احلج[} جهاده حق اهللا يف وجاهدوا{ : تعاىلقال : اد اجله* 

 اجلهادو  . ]٤١ / التوبة[} اهللا سبيل يف وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا{
  . )٤(  العدو مدافعة يف الوسع استفراغ : وااهدة

جاهد العدو مجاهدة وِجهاداً قاتله وجاهد يف : "  قال ابن منظور
ث ال ِهجرة بعد الفتح ولكن ِجهاد وِنيةٌ اجلهاد حماربة سبيل اهللا ويف احلدي

                                 
 ) .حجب (  لسان العرب البن منظور ج )١(
 ) . خلف ( مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ج )٢(
 ) .لف خ(  لسان العرب البن منظور ج )٣(
 ) . جهد ( مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ج )٤(
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٤١٨

    .)١(  "اَألعداء وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أَو فعل
 اية مطاف هذا املبحث أن نشري إىل أن االشتقاق يف  وجدير بنا 

 "  األلفاظ القرآنية مل يقف عند حديف – مبستوياته املتعددة – الداليل
  جانبيف، وإمنا اشتملت األلفاظ القرآنية على اشتقاقات داللية  "املفردات
  :، من ذلكالتراكيب
  ].   ٢٨: املائدة ) [ لئن بسط إىلَّ يدك (-
   ]. ٧٧: هود )  [ ضاق م ذرعا  ( -
   ].٣٦:النساء )    [ ابن السبيل ( -
  ] .١٠٥: البقرة )    [ أهل الكتاب  ( - 
   ]  ٢٣، ٤: النور) [ صنات يرمون احمل( -

  .  القرآن الكرمي يفإىل غري ذلك من التراكيب الكثرية 
 استحدثها القرآن تلبية الحتياجات العهد اليتوهذه التراكيب اجلديدة 

 –اجلديد ومتطلباته تدل على مرونة اللغة وسعة مادا، وليس كما توصف 
لعزلة ، وهللا در حافظ إبراهيم  باجلمود وا–جتنيا وبعدا عن توصيف الواقع 

حني عبر عن شكوى العربية الفصحى مما آلت إليه وسط أبنائها ، وما يكاد 
  :  هلا من مكر وخديعة 

  رجعت لنفسـى فاتهمت حصاتى     وناديت قومى فاحتسـبت حياتى
   الشـباب وليتىن     عقمت فلم أجزع  لقـول عداتىيفرمـوىن بعقٍْم 

عن وسعت اهللا  لفظًا وغايـةً      ومـا ضقت به  وعظاتأي كتاب   
                                 

 ) .جهد (  لسان العرب البن منظور ج )١(
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  فكيف أضيق اليوم عن وصف آلٍة      وتنسـيق أســماٍء ملخترعـات
  ! أحشـائه الدر كامن      فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى ؟يفأنا البحر 

ستحداث  عملية ايف، وأن نكثف جهودنا تنانا أن نشحذ مهيعللذا، 
 شاعت بيننا منذ اليت، كتلك التراكيب جديدة تواكب العصرتراكيب 

  .  إىل غري ذلك " احلرب الباردة  " -"  النريان الصديقة : " فترات قليلة
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٤٢٠

 اللغويوآفاق البحث  .. الداليلاالشتقاق : املبحث الثالث
  احلديث

 تلحظ بوضوٍح الداليل ضوء ما مضى من دراسة االشتقاق يف  
  :  اجتاهات عديدة ، أمهها يفينه وبني علم اللغة احلديث االرتباط الوثيق ب

 :ي علم اللغة التارخي )١(

  يقوم هذا النوع من أنواع علم اللغة على دراسة تطور اللغة الواحدة 
  .)١(ا من تغري على مر الزمنعليه، وما يطرأ  مراحلها املختلفةيف

، ةالنصوص املعروف" التغريات على  الوقوف على هذهيف  ويعتمد 
، قدم العصور التارخيية إىل أحدثهافيعمد إىل تتبع الظاهرة اللغوية من أ

 حلقت هذه اليتمسجلًا التغريات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية 
  .)٢(" هذه التغريات وأسباا ونتائجهاالظاهرة أو تلك مث يبين سر

اخل اللغة، فاللغة  ديفتغير اللغة عرب الزمان واملكان خاصة فطرية "  إذًا 
  . )٣(" حركة متطورةوهي كلِّ حلظٍة بناء حاضٍر، ونتيجة ماٍض، يفهى 

                                 
 ٨أمحد خمتار عمر  ط . د/ ق ي ترمجة وتعل٣٦ أسس علم اللغة ملاريو بأي ص )١(

 . م ١٩٩٧= هـ ١٤١٩سنة 
 والبحث العايلم ي ط وزارة التعل١٢٧حامت صاحل الضامن ص /   علم اللغة للدكتور )٢(

دراسات يف داللة األلفاظ واملعاجم اللغوية للدكتور :  جامعة بغداد ، وينظر أيضا–العلمي 
 . م ٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ سنة ٢ ط١١ ص يعبد الفتاح الربكاو/ 

 . املوضع ذاته /  املرجع السابق )٣(
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٤٢١

 وصف واضح لتطور الداليل تندرج حتت االشتقاق اليت  واأللفاظ 
  .اللغوي هلذا االتساع ، وكأا سجلٌ تارخيي عرب الزمناللغة

ثروة ، وامتالكها ل دليل على مرونة اللغةالداليل  كما أن االشتقاق 
وأن تلىب ا هائلة من األلفاظ تستطيع أن تعرب ا عن ما يستجد من األفكار 

  .احلاجات واملتطلبات
 : يعلم اللغة االجتماع  )٢(

؛  اللغة من خالل عالقتها باتمع  يقوم منهج هذا النوع على دراسة
 ؛ي، فاللغة إذن نشاط اجتماع ظلِّ جمتمٍع إنساىنّيفذلك أن اللغة ال حتيا إال 

  . حلاجة االتصال بني الناس مجيعاألا استجابة ضرورية
وجدت اللغة يوم .  أحضان اتمع تكونت اللغةيف: "  يقول فندريس

وتنشأ من احتكاك بعض .  باحلاجة إىل التفاهم فيما بينهمأحس الناس
 عالقام الوسائل يفاألشخاص الذين ميلكون أعضاء احلواس ويستعملون 

اإلشارة إذا أعوزم الكلمة، والنظرة إذا : لطبيعة حتت تصرفهم وضعتها االيت
  . )١(" مل تكف اإلشارة

 وعلم اللغة الداليل  ومن هنا نلحظ العالقة الوطيدة بني االشتقاق 
 ي ما وجد إال ألن احلياة االجتماعية هالداليل، ذلك أن املشتق االجتماعي

فظة أخرى مقامها، أو ل، إما لعدم صالحية ، وفرضت وجوده تطلبتهاليت
  . ، إىل غري ذلكي، أو فكرهلدٍف آخر، عقدي، سياسي أو أخالقي

                                 
 . م ١٩٥٠نة القاهرة س  وآخر  ط يعبد احلميد الدواخل/  ترمجة ٣٥  اللغة لفندريس ص )١(
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٤٢٢

 احتياجات ضرورية،  تليباليت  كما أن ظهور هذه األلفاظ اجلديدة 
، دليل واضح وملموس على ما كان يدور به اتمع ومكتشفاٍت حضارية

  .  والتقدم واحلضارة إبان ظهوره من مظاهر الرقياإلسالمي
مما هو غري خاٍف على ذوى األلباب أن اللغة تعكس أثر التفاوت و

  . )١("  تتحدث ا اليتتتغير تبعا للطبقة " الطبقى بني أفراد اتمع ، فاللغة 
 األلفاظ يف الداليلواأللفاظ املستحدثة املندرجة حتت االشتقاق 

، وأطلَّ إلسالم بثَّها االيتالقرآنية صورة واضحة للحضارة الروحية والنفسية 
 يف من انغماٍس  هذا اتمع الذى كان يعاينيف، بظالهلا الوارفة القرآن

 . الشهوات، والضالالت العقدية والفكرية

 :  يعلم اللغة النفس  )٣(

علم اللغة وعلم النفس، فعامل : السلوك رابط مشترك بني علمني مهمني
 بدراسة ينعللغة م حني أن عامل ايف،  بدراسة السلوك اإلنساينينعالنفس ي
  . لتقاء بني علم اللغة وعلم النفس ، ومن هنا حيدث االاللغويالسلوك 

 تتناول العالقة بني اللغة اإلنسانية اليت باألمور يويهتم علم اللغة النفس
، وطبيعة العالقة بني اب اللغة وإدراك الكالم، مثل اكتس)٢(والنفس البشرية

                                 
صالح العريب ط القاهرة . د/  ترمجة ٨٣ – ٨٢  لغات البشر  ملاريو بأي ص )١(

 . م  ١٩٧٠سنة 
  . ١٢ ص يعبد الفتاح الربكاو.   دراسات يف داللة األلفاظ د)٢(
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٤٢٣

  ..  )١(شخصية اللغة والتفكري ، وعالقة اللغة بال
 دليل واضح الداليلواأللفاظ املستحدثة املندرجة حتت االشتقاق 

، ألا سجلٌ يبني مدى مراعاة اللغة لعالقة بني علم اللغة وعلم النفسلطبيعة ا
 تعبر عن اليت، من حيث انتقاء األلفاظ وغريه العريب العربية للسلوك اإلنساين

،  ال توائم طبيعته وال سلوكهاليتت ، والعزوف عن الكلماسوىالسلوك ال
  . استحداث ألفاٍظ أخرى تقوم مقامهاو

                                 
  . ٤٢حامت الضامن ص .    علم اللغة د)١(
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٤٢٤

  اخلامتة
  أسألُ اهللا تعاىل حسنها

، املوفق إىل معامل اخلري والسداد، مد هللا الذى بنعمته تتم الصاحلات احل
نا حممٍد والصالة والسالم على صاحب اجلبني األزهر، والوجه األنور سيد

  ... ، وبعد ن وااله، وموعلى آله وصحبه
 – رحاب القرآن الكرمي بغية مجع املادة العلمية يففهذه سبحة يسرية عشتها 

 احلديث، مث استخالص اللغوي ضوء البحث يف ودراستها –موضوع البحث 
  . تنمية الثروة اللغوية، ومواكبة العصريف، والوقوف على أثرها النتائج

ركة إىل عدة نتائج  الرحلة املبا اية تلكميف اهللا تعاىل وقد وفقين  
  :وتوصيات أمهها

القرآن الكرمي هو الذى حفظ للغة العربية خصائصها ودقائقها  )١(
 مثارها إال إذا اتصلت وأسرارها، وإنَّ أية ضة للغة العربية ال ميكن أن تؤيت

  . اتصالًا وثيقًا بكتاب اهللا تعاىل، تتبع هديه، وتترسم خطاه
، وأبان عن غزارة ما متتلكه من انة اللغة العربيةف البحث على مكوق )٢(

 .قدراٍت تضمن هلا البقاء واخللود
 الداليل القرآن الكرمي زهاء ثالمثائة كلمة تندرج حتت االشتقاق يف )٣(

 اجلديد، فضلًا عن اإلسالمياستحدثها القرآن من أجل متطلبات العهد 
 .العديد من التراكيب

 . ، وتتطور بتطورهفاعل مع اتمع، تت حي كائٍن أياللغة شأا شأن  )٤(
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٤٢٥

نم عن مدى  عصر ما من العصور تأي يفاأللفاظ اجلديدة واملستخدمة  )٥(
 استحدثها القرآن الكرمي فيها الداللة اليت، واأللفاظ ثقافة أبنائه وحضارم

 وجدت بفضل نزول القرآن، اليتالواضحة على النهضة الفكرية واحلضارية 
 . وظهور اإلسالم

يان إىل ، ويؤدي يستلزمان منوا لغويا يواكبه واحلضارالفكري يالرق )٦(
 .ثراء اللغة املتكلم ا

 من خالهلا اليتهو اآلليةُ اللغوية السليمة السديدة  " الداليلاالشتقاق "  )٧(
 ااالت العلمية أو العملية بإجياد يفيتم مالحقة املستحدثات الكثرية سواء 

 :اآليت، شريطة الوفاء بتعرب عنها اليتاملصطلحات 
  . منهالداليل للتركيب املراد االشتقاق األصلي عىنمعرفة امل -
 .  هلذا التركيباحملوري عىنالقدرة على استخالص امل -
قة بني اللغة وبني العلوم األخرى، كعلم يؤكِّد البحث على العالقة الوثي )٨(

 .التاريخ، وعلم االجتماع، وعلم النفس
، وعلى عليه، والداللة اإلسالميثابة التمهيد للفكر األلفاظ اجلديدة كانت مب  )٩(

 .، وصواب املنهجاملهتمني موم اللغة، أن يستلهموا من ذلك دقة اهلدف
  كعملية متهيٍد– إجيابا أو سلبا – عمٍل ما تسبقه مقدمات نفسية أي  ف

ية ، وحنن حباجة اآلن إىل أن نربز ألبناء العربلألمر املطلوب تنفيذه أو إيقافه
نبصرهم كذلك مبلكاا ، وأن  اللغة العربيةيفمالمح السهولة واليسر الكامنة 

 . وأسرارها
 جمامع اللغة العربية يف – الباحث اجلادين من أبناء اللغة العربية ييوص )١٠(
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٤٢٦

، وتكثيف اجلهد من أجل  بشحذ اهلمة، واستنهاض العزمية–وغريها 
 ربوع الوطن يف استشرت ليتاالوقوف أمام طوفان املصطلحات األجنبية 

 ، حبيث حنداستحداث ألفاظ جديدة تقوم مقامها، وذلك بتعريبها أو العريب
 العريب؛ ألا جتعل دهاوجمننع و، بل من وجود هذه املصطلحات الغربية

 . ، وبني بىن جلده وطنهيفستغربا م
  العربية بعمليةميعل دور التيف بأن تم املؤسسات العلمية يكما أوص )١١(

، حبيث تتعود قِّن اللغة جيدا ، ومسعها جيدا، فاملتعلِّم إذا لُالتلقني والسماع
 . تترىب عنده امللكة اللغويةالعريبأذنه على الفصيح من الكالم 

وأقترح على الباحثني والعلماء ضرورة تكاتف اجلهود العلمية من  )١٢(
ى  كل عصر من العصور، والوقوف عليفأجل تتبع األلفاظ املستحدثة 

، فالساحة  صورة عمل معجمييف، ونتائجها، شريطة أن يكون ذلك أسباا
 .  ختلو من وجود معجم كهذا– ي على حد علم–العلمية 

  ...   وبعد 
 -، وإمنا حاولت ي الكمال، فهو هللا وحده اية حبثيف ي   فلست أدع

 اليت إبراز احلقائق العلمية مدعومة باألدلة يف أن أجتهد – يقدر جهد
تؤيدها مريدا بذلك وجه اهللا تعاىل ، واألجر واملثوبة منه فهو الكرمي املنان ، 
فإن كنت قد وفقت فهذا فضل ساقه اهللا إىلّ ألزم به الشكر الواصب هللا 

 أن هذا البحث حصيلة يالواحد الواهب، وإن كنت جانبت الصواب فعذر
  . الضعيف، وكل جمتهد مأجور

  .ينا حممٍد وعلى آله وصحبه وسلمى نبوصلى اهللا وسلم وبارك عل
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٤٢٧

 لأللفاظ القرآنية ذات االشتقاق يجدول إحصائ: (كشاف الدراسة 
 : )١()الداليل

 اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم
١ ل ٢١ اَألباحلميم ٦١ اجلحود ٤١ التبت 
٢ التحية ٦٢ اجلحيم ٤٢  ةالبدع ٢٢ األبد 
 املخبت ٦٣ اجلزية ٤٣  املبذرين ٢٣ آالء ٣
 اخلرطوم ٦٤ اجلمع ٤٤ الرب ٢٤ اإلمام ٤
 اخلشوع ٦٥ اجلهاد ٤٥ التربج ٢٥ أئمة ٥
 خاشع ٦٦ اجلاهل ٤٦ متربجات ٢٦ األمت ٦
٧ ىخاشعة ٦٧ اجلاهلية ٤٧  الربزخ ٢٧ اَألم 
٨ ىشعخت ٦٨ جهنم ٤٨ الباطل ٢٨ اُألم 
 اخلشية ٦٩ احلجاب ٤٩ البطشة  ٢٩ آمن ٩
 اخلضوع ٧٠ احلج ٥٠ بطانة ٣٠ اإلميان ١٠

                                 
ال، مث االعتماد على قام هذا اإلحصاء على استقراء تام ودقيق لكتاب اهللا جلَّ وع) ١(

  . كتب اللغة وبعض املعاجم العربيةاملتاح من
 يف هذه   ومما هو غري خاٍف على ذوى األلباب أن القول باالشتقاق الداليل

املقصد أا مل ، وإمنا م وجودها أو النطق ا عند العربين عداأللفاظ القرآنية ال يع
  .)عهد اإلسالم ونزول القرآن(ديد اجلديد إال يف ظل العهد اجل تستعمل ذا املعىن

  ومن اجلدير باملالحظة هنا أن هناك ألفاظًا كانت مستعملة لدى العرب، مث 
 مل يكن معهودا لدى العرب، وهناك  ظل القرآن ثوبا جديدا من املعىنلبست يف

قها وال مبعناها اجلديد املستحدث، ألفاظ مل تكن مستعملة لدى العرب ال باشتقا
  ...نافق، واجلاهلية، وغريمهاكلفظ امل
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٤٢٨
 اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم
 اإلخالص ٧١ احلدود ٥١ البعث ٣١ املؤمن ١١
 االستخالف ٧٢ احلرام ٥٢ البغضاء ٣٢ املؤمنة ١٢
 اخلليفة ٧٣ احلساب ٥٣ البغى ٣٣ األمانة  ١٣
 اخلالق ٧٤ احلسنة ٥٤ االبتالء ٣٤ األمني ١٤
 اخلمار ٧٥ احلشر ٥٥ البيعة ٣٥ األنام ١٥
 خممصة ٧٦ احملصنات ٥٦ التوبة  ٣٦ اآلية  ١٦
 اخلناس ٧٧ احلطمة ٥٧ تثريب ٣٧ اإليالء ١٧
 التخوف ٧٨ احلق ٥٨ الثقالن ٣٨ يؤلون ١٨
 خولناكم ٧٩ احلاقة ٥٩ اِجلبت ٣٩ األيامى ١٩
 املدثر ٨٠ احلالل ٦٠ اجلبار ٤٠ البأس ٢٠
 الطهارة ١٦٣ الشفيع ١٣٦  السعري ١٠٩ دحاها ٨١
٨٢ ىالطاعة ١٦٤ الشفع ١٣٧ سقر ١١٠ در 
 الطواف ١٦٥ شقوتنا ١٣٨ سلسبيل ١١١ الداعى  ٨٣
 الطيب ١٦٦ الشهيد ١٣٩ السلطان ١١٢ يدمغه ٨٤
  الظهار ١٦٧ الشهداء ١٤٠ السلْم ١١٣ الدار   ٨٥
 العبادة ١٦٨ الصرب ١٤١ أسلم ١١٤ الدين ٨٦
 األعجمى ١٦٩ صحاف ١٤٢ اإلسالم ١١٥ ذكرال ٨٧
 العاديات ١٧٠ الصاخة ١٤٣ املسلم ١١٦ الذاكرون ٨٨
 العذاب ١٧١ الصراط ١٤٤ املسلمون ١١٧ الذاكرات ٨٩
 العرش ١٧٢ الصالة ١٤٥ املسلمات ١١٨ ذنوب ٩٠
 املعروف ١٧٣ املصلى ١٤٦ أسلم ١١٩ رئيا ٩٢
 التعارف ١٧٤ الصمد ١٤٧ نار السموم ١٢٠ الربا  ٩٣
٩٤ ىاألعراف ١٧٥ الصور ١٤٨ الساهرة ١٢١ رب 
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٤٢٩
 اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم
 عسعس ١٧٦ الصيام ١٤٩ السيئة ١٢٢ ربانيون ٩٥
 العصيان ١٧٧ املصري ١٥٠ سورة ١٢٣ الترتيل ٩٦
 املعصية ١٧٨ صياصيهم ١٥١ سور ١٢٤ الرجز ٩٧
 العفة ١٧٩ ضحكت ١٥٢ الساعة ١٢٥ الراجفة ٩٨
 االستعمار ١٨٠ لضحىا ١٥٣ السائحون ١٢٦ املرجفون ٩٩
 االستعاذة ١٨١ الضالل ١٥٤ السيارة ١٢٧ الرمحن ١٠٠
 االغتسال ١٨٢ اإلطعام ١٥٥ أشرك ١٢٨ الردة ١٠١
 الغضب ١٨٣ الطغيان ١٥٦ يشرك ١٢٩ الرادفة ١٠٢
 املغفرة ١٨٤ الطاغوت ١٥٧ الشرك ١٣٠ الركوع ١٠٣
 الغيب ١٨٥ املطففني ١٥٨ املشرك ١٣١ تزكى ١٠٤
 الغائط ١٨٦ الطالق ١٥٩ املشركون ١٣٢ اةالزك ١٠٥
 الفتنة ١٨٧ الطامة ١٦٠ املشركات ١٣٣ املزمل ١٠٦
 الفتوى ١٨٨ الطهر ١٦١ يشفع ١٣٤ السائلني ١٠٧
 االستفتاء ١٨٩ التطهر ١٦٢ الشفاعة ١٣٥ يسبتون ١٠٨
 اهلجرة ٢٧١ املدينة ٢٤٤ قسورة ٢١٧ الفحشاء ١٩٠
 هاجر ٢٧٢ ءاملرا ٢٤٥ قطمري ٢١٨ الفاحشة ١٩١
 يهاجر ٢٧٣ املزن ٢٤٦ يقنت ٢١٩ الفواحش ١٩٢
 املهاجر ٢٧٤ املسح ٢٤٧ القانت ٢٢٠ الفردوس ١٩٣
 املهاجرين ٢٧٥ يتماسا ٢٤٨ القنوط ٢٢١ الفريضة ١٩٤
 املهاجرات ٢٧٦ املس ٢٤٩ االستقامة ٢٢٢ الفرقان ١٩٥
 اهلجر ٢٧٧ االستنباط ٢٥٠ القيامة ٢٢٣ يفسد ١٩٦
 اهلُدى ٢٧٨ الترتيل ٢٥١ الكتاب ٢٢٤ الفساد  ١٩٧
 اهلَدى ٢٧٩ املناسك ٢٥٢ املكاتبة ٢٢٥ املفسد  ١٩٨
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٤٣٠

 اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم اللفظة املشتقة الرقم
 التهلكة ٢٨٠ النسك ٢٥٣ الكرسى ٢٢٦ التفسري  ١٩٩
 اهلوى ٢٨١ األنصار ٢٥٤ يكفر ٢٢٧ الفسوق  ٢٠٠
 اهلاوية ٢٨٢ النطفة ٢٥٥ الكفر ٢٢٨ الفاسق  ٢٠١
 املوءودة ٢٨٣  انفروا ٢٥٦ الكافر ٢٢٩ الفساق  ٢٠٢
 الوزير ٢٨٤ التنافس ٢٥٧ الكفَّار ٢٣٠ الفصل  ٢٠٣
 الوسيلة ٢٨٥ نافق ٢٥٨ الكفرة ٢٣١ الفقه  ٢٠٤
 الوسواس ٢٨٦ النفاق ٢٥٩ الكوافر ٢٣٢ التفقه  ٢٠٥
 الوصية ٢٨٧ املنافق ٢٦٠ الكفور ٢٣٣ يفلح  ٢٠٦
 امليعاد ٢٨٨ املنافقات ٢٦١ الكَفَّارة ٢٣٤ الفالح  ٢٠٧
 الواقعة ٢٨٩ النفقة ٢٦٢ يكفل ٢٣٥ لحاملف  ٢٠٨
 اتقى ٢٩٠ اإلنفاق ٢٦٣ الكاللة ٢٣٦ أفاض  ٢٠٩
 يتقى ٢٩١ الناقور ٢٦٤ امللجأ ٢٣٧ اإلفاضة  ٢١٠
 اتق ٢٩٢ النكاح ٢٦٥ اإلحلاد ٢٣٨ القبلة  ٢١١
 التقوى ٢٩٣ املنكر ٢٦٦ لظى ٢٣٩ القرآن  ٢١٢
 املتقى ٢٩٤ النار ٢٦٧ اللعنة ٢٤٠ أقرض   ٢١٣
 املتوكل ٢٩٥ التنور ٢٦٨ اللقطة ٢٤١ يقرض  ٢١٤
   التناوش ٢٦٩ االمتحان ٢٤٢ القرض  ٢١٥

   التهجد ٢٧٠ امتحن ٢٤٣ القرية  ٢١٦
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٤٣١

  املصادر واملراجع
 ط دار يأمحد حسن الباقور/  اللغة العربية للشيخ يفأثر القرآن الكرمي   -١

  .املعارف مبصر 
 ٨أمحد خمتار عمر  ط . د/ ق يعل ترمجة وتأيأسس علم اللغة ملاريو ب -٢

 .م ١٩٩٧= هـ ١٤١٩سنة 
حممد حسن جبل ط دار الصحابة / االشتقاق دراسة نظرية وتطبيقية د -٣

 . مصر–للتراث بطنطا 
 ولغة القرآن الكرمي دراسة داللية ي بني لغة الشعر اجلاهلالداليلالتطور  -٤

ـ ه١٤٠٥ األردن سنة – مكتبة املنار ١عودة خليل أبو عودة ط . مقارنة د
 م١٩٨٥= 
  ي على مغىن اللبيب البن هشام األنصاريحممد األمري األزهر/ حاشية الشيخ  -٥
عبد الفتاح /  داللة األلفاظ واملعاجم اللغوية للدكتوريفدراسات  -٦

 م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ سنة ٢ طيالربكاو
 . بريوت– ط دار صادر يديوان حسان بن ثابت األنصار -٧
 ٩٢عباس حسن ص / أليف أ  بعض األصول اللغوية والنحوية تيف أير -٨

 .هـ ١٣٧١ بالقاهرة العريبمطبعة العامل 
 ط يحسن هنداو. د/ هـ تح ٣٩٢ ت سر صناعة اإلعراب البن جين -٩

 .هـ ١٤١٣دار القلم بدمشق 
ر شاهني ط دار عبد الصبو/ بية لغة العلوم والتقنية للدكتورالعر -١٠

 .االعتصام بالقاهرة
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٤٣٢

 ٢ط حممد حسن جبل / ور للدكتنظريا وتطبيقياعلم االشتقاق  -١١
 .هـ١٤٣٠كتبة اآلداب بالقاهرة سنة م

 م العايليعلحامت صاحل الضامن ط وزارة الت/ علم اللغة للدكتور  -١٢
 . جامعة بغداد– العلميوالبحث 

د مهدي  /هـ تح١٧٥العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ت  -١٣
 ١ومي وآخر ط منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات بريوت طزاملخ

 .م ١٩٩٨  =هـ١٤٠٨
 كالمها البن فارس ط يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف الصاحيب -١٤

 .اهليئة املصرية للكتاب 
 سنة  ط دار املتنيبينعمة رحيم العزاو.  اللغة والنقد ديففصول  -١٥

 .م ٢٠٠٤
 دار ضة مصر للطبع ٧ ط يفعلى عبد الواحد وا/ فقه اللغة للكتور -١٦

 .والنشر بالقاهرة 
 . بريوت –البن منظور ط دار صادر  لسان العرب  -١٧
   .م١٩٧٠ ط القاهرة سنة العريبصالح . د/  ترمجة أيلغات البشر  ملاريو ب -١٨
 .م ١٩٥٠ وآخر  ط القاهرة سنة يعبد احلميد الدواخل/ اللغة لفندريس ترمجة  -١٩
كارم السيد غنيم ط مكتبة . عربية والصحوة العلمية احلديثة داللغة ال -٢٠

 .ابن سينا مبصر 
  منصورعلىفؤاد : حتقيق ي علوم اللغة وأنواعها للسيوطيفهر املز -٢١

 . م ١٩٩٨لطبعة األوىل ، ا بريوت -دار الكتب العلمية  : لناشرا
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٤٣٣

ط دار )  املقرئعلىأمحد بن حممد بن (املصباح املنري للفيومي  -٢٢
 م ٢٠٠٠ = هـ١٤٢١احلديث بالقاهرة 

 ٧و املصرية ط إبراهيم أنيس ط دار األجنل/ من أسرار اللغة للدكتور  -٢٣
 ..م ١٩٨٥سنة 

             . سوريا–مكتبة الفاراىب / مازن املبارك  ط/  للدكتوري لغويحنو وع
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٤٣٤

  فهرس احملتويات
  ٣٧٩.......................................................املقدمة

  ٣٨٣.........................................................متهيد

 ٤١٦......................................................مدخل
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  ٣٩٧......................ومستوياته الداليلاالشتقاق : حث األولاملب
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  ٤٠٦.. األلفاظ القرآنية عرض وحتليليف الداليل االشتقاق: الثايناملبحث 

  ٤٠٦...........................................................:متهيد

  ٤٢٠.. احلديثاللغويوآفاق البحث  .. الداليلتقاق االش: املبحث الثالث

  ٤٢٤........................................................اخلامتة
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٤٣٥

  العامرس الفه
  ٢..... ................ ....أصول فصيحة لظواهر هلجات اجلزيرة العربية

  ٦٣.. النحوية يف اللهجة التهامية اليمانية وصلتها بالعربية الفصحىالتراكيب
  ١٣٨......................... ....اللهجات العربية بني الفصحى والعامية

  ١٩٣............................... حلن العامة يف ضوء النحو والصرف
  ٣٢٠...........األلفاظ يف هلجة واحِة الكُفْرِة الليبية وعالقتها باللغة العربية

،  ومواكبة  اللغويةوأثره يف  تنمية الثروة  يف األلفاظ القرآنيةالداليلاالشتقاق 
  ٣٧٧.............. ............................................صرالع

  ٤٣٥.................................................... الفهرس العام
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